
Република Србија 

Општина Сокобања 

Број: 312-16/22-3 

Дана: 21.06.2022. године 

 

Комисија за реализацију енергетске санације на подручју општине Сокобања (у даљем тексту 

Комисија), образована Решењем Oпштинског већа општине Сокобања број 02-23/2022 од 

06.04.2022. године, и измена и допуна решења бр. 312-31/2022 од 17.06.2022. године,  а на 

основу члана 19. и 20. Правилника о суфинансирању  мера енергетске санације стамбених 

објеката  и Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу  мера енергетске 

санације стамбених објеката на територији општине Сокобања, доноси: 

 

 

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 

У СПРОВОЂЕЊУ ЕНЕРЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

 

I 

 Привредни субјекти који су изабрани на основу   Јавног позива за учешће привредних 

субјеката у спровођењу  мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине 

Сокобања број 401-450/2022 од 30.05.2022.  године, у складу са условима јавног позва  за меру 

су: 

 

 

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 

омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама 

за станове и куће и стамбене заједнице 

 

1. Пријава Стевана Стефановића, ПР Радња за производњу столарије Еуро систем СБ 

Сокобања, пријава од 11.06.2022. године –  број бодова 89,47 

2. Пријава Владимир Стојковић ПР Пирамида минус Ладовица, пријава од 14.06.2022. 

године  –  број бодова 55,96 

 

 

2) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на 

тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за 

породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за 

породичне куће и стамбене заједнице. 

 

• Нема пријава 

 

3) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног 

покривача за породичне куће 

 

• Нема пријава 

 

4) набавка и  инсталација котлова  на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), 

грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) 

ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице. 

 



1. Пријава Energy Net service, ДОО Нови Сад  - 90 бодова 

 

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и 

пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде. 

 

                                1.  Пријава Energy Net service, ДОО Нови Сад  - 90 бодова 

 

 

6) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система 

(грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће. 

 

                               1.  Пријава Energy Net service, ДОО Нови Сад  - 90 бодова 

 

7) набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну 

припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и 

пратеће инсталације грејног система за породичне куће. 

 

 

                                 1.  Пријава Energy Net service, ДОО Нови Сад  - 90 бодова 

 

II 

 Није било привредних субјеката чије су пријаве одбачене од стране комисије као 

неуредне/непотпуне. 

 

III 

 Учесници јавног позива имају право увода у поднете пријаве и приложену 

документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката у року од 

3 дана од дана објављивања листе. 

 

 На прелиминарну листу, учесници јавног позива могу изјавити приговор Комисији у 

року од 8 дана од дана њеног објављивања на огласној табли Општинске управе општине 

Сокобања и на званичној интернет страници општине Сокобања. 

 

У Сокобањи дана  21.06.2022. године 

 

Председник комисије 

    Јасмина Миленовић с.р 
                                                                                                                            

 

 

 

 


