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На основу члана 20. став 8.и 9. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, 

породичних кућа, станова и стамбених зграда – које се односе на унапређење термичког 

омотача,  термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну 

припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење 

енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Службени лист општине Сокобања“, број: 10/22), члана 

71. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број: 6/19) и 

поглавља IX. Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске 

санације стамбених објеката на територији општине Сокобања,  на предлог Комисије  за 

реализацију енергетске санације, Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној 

06.07.2022. године, донело је 

 

ОДЛУКA 

 О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

 У СПРOВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

I 

У поступку избора привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације 

стамбених објеката на територији општине Сокобања, на основу јавног позива за учешће 

привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на 

територији општине Сокобања, избарани су следећи привредни субјекти, и то: 

 

 

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.  Стеван Стефановић, ПР Радња за производњу столарије Еуро систем СБ 

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

2. 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. Energy Net services, 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.  Energy Net services, 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.  Energy Net services, 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.  Energy Net services, ДОО Нови Сад  - 90 бодова 

II 

Са изабраним привредним субјектима биће закључен Споразум о техничкој сарадњи 

у спорвођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине 

Сокобања, а по расписаном Јавном позиву за појединачне пројекте грађана и утврђивању 

коначног броја корисника по привредном субјекту, општина  потписује тројни уговор о 

реализацији мера енергетске санације са привредним субјектима и грађанима, а којим ће се 

регулисати међусобна права и обавезе. 
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III 

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на званичном сајту 

општине Сокобања  и огласној табли Општинске  управе општине Сокобања. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА, 

Дана: 06.07.2022. године, 

Број: 401-533/22 

Председник  општинског већа, 

Миодраг Николић 
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