
 На основу члана 66. став 1. тачка 23) Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", број 4/2019 и 67/2021), члана 20. став 8. Правилника о суфинансирању 
мера енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних 
панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење 
термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, 
термостатског вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за 
суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 
станова ЈП 1/22  („Сл. лист града Зајечара“, број 14/22 и 26/22) и главе IX став 10. 
Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске 
санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система 
путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и 
делитеља топлоте на територији града Зајечара, Градско веће града Зајечара, на 
седници одржаној 14.10. 2022. године, донело је  

 
 

 О  Д  Л  У  К  У  
 

О ИЗБОРУ – ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА – ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 
У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ 
ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ 

И МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА ТЕРМОТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ 
КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И 

ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ 
 
I 
 

 Директни корисници – привредни субјекти, који су изабрани за мере енергетске 
санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за 
сопствене потребе и мере унапређења термотехничких система путем уградње 
калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на 
територији града Зајечара, су за: 
 
 меру: „уградње соларних панела за производњу електричне енергије за 
сопствене потребе“ 
 

Редни 
број 

Заводни број Назив привредног субјекта 
Број 

поена 

1. 
IV/02 број 6765 од 
08.09.2022. 
године 

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNЈU, PROMET I 
USLUGE MT – KOMEX DOO, 
Ослобођења бр.22б, 11 090 Београд 

90,63 

2. 
IV/02 број 1197 од 
16.09.2022. 
године 

ЕNERGY NET SERVICES DOO NOVI SAD, 
Tемеринска бр.111, 21 000 Нови Сад 

87,50 

 
  меру: „унапређење термотехничког система путем уградње 
калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља 
топлоте“ 
 

Редни 
број 

Заводни број Назив привредног субјекта 
Број 

поена 

1. IV/02 број 1197 од ЕNERGY NET SERVICES DOO NOVI SAD, 87,50 



16.09.2022. 
године 

Tемеринска бр.111, 21 000 Нови Сад 

  
II 

 
 Одлуку објавити на огласној табли Градске управе града Зајечара и на 
званичној интернет страници града Зајечара. 
  
 Одлуку доставити Одељењу за обједињене јавне набавке и локални 
економски развој, Комисији за реализацију мера енергетске санације и архиви. 
 
 
 
III бр. 011-32/22 
 
У Зајечару, 14.10.2022. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
  

                                                                       
 

        ПРЕДСЕДНИК  
                                                                             Бошко Ничић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  
 

 Градско веће града Зајечара расписало је Јавни позив за учешће привредних 
субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије за сопствене потребе и мере унапређења 
термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, 
термостатских вентила и делитеља топлоте на територији града Зајечара, 
објављеног на званичној страници града Зајечара 31.08.2022. године, на који се 
јавило 2 подносиоца пријава. 
 Комисија за реализацију мера енергетске санације је након разматрања и 
оцењивања пристиглих пријава, утврдила да обе пријаве испуњавају све услове, у 
складу са критеријумима предвићеним Правилником и Јавним позивом. 
 Прелиминарне појединачне листе привредних субјеката (директних корисника) 
за сваку меру, посебно су објављене дана 29.09.2022. године на огласној табли 
Градске управе града Зајечара и званичној интернет страници града Зајечара. 
 На прелиминарне листе није било изјављених приговора.  
 Чланом 66. став 1. тачка 23) Статута града Зајечара, прописано је да Градско 
веће врши и друге послове, у складу са законом. 
 Чланом 20. став 8. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, 
породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система 
путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатског вентила и 
делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске 
санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП 1/22 (у даљем тексту: 
Правилник), прописано је да одлуку о избору  директних корисника у спровођењу 
мера енергетске санације, доноси Градско веће града Зајечара. 
 Главом IX став 10. Јавног позива за учешће привредних субјеката у 
спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних 
панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење 
термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, 
термостатских вентила и делитеља топлоте на територији града Зајечара, доноси 
Градско веће града Зајечара, а ставом 11. да се одлука о избору  директних 
корисника у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела 
за производњу електричне енергије за сопствене потребе и мере унапређења 
термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, 
термостатских вентила и делитеља топлоте објављује на огласној табли Градске 
управе и званичној интернет страници града Зајечара. 
 С обзиром на напред наведено, Градско веће града Зајечара, је на основу 
члана 20. став 8. Правилника одлучило као у диспозитиву. 
 
 
           

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

                                                                                         
 

 


