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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: III-35-35/2022 

Дана: 22.09.2022. године 

С у б о т и ц а 

Трг слободе 1 

 

 

 

На основу члана 20. став 8. Правилника о суфинансирању 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, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за 

суфинасирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, 

ЈП1/22 („Службени лист Града Суботице“, бр. 14/22), тачке 2. Одлуке о расписивању 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 Суботице („Службени лист 

Града Суботице“, бр. 21/22), тачке 9. 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 Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 21/22), и члана 58. став 1. 

тачка 10) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћен текст, 

13/21 и 16/21), Градско веће Града Суботице на 60. седници одржаној дана 22.09.2022. године 

донело је 

ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ 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 

 

I 

Привредни субјекти који су изабрани у складу са условима из 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 Суботице („Службени лист Града Суботице“, 

21/22) су: 
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Мера 1 - Набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за 

породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње 

двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде 

неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних 

панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са 

законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Снага соларних 

панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за 

утрошену електричну енергију, а максимално до 6 kW. 

Редни 

број 

Назив привредног субјекта Број 

бодова 

1. „ЕNVIDOME “ doo Ниш, ул. Наде Томић ½ 

 

100,00 

2. “ENERGY NET THREE“ doo SUBOTICA, Београдски пут 27, Суботица 85,45 

3. „ТOPTHERM“ doo Бечеј, ул. Занатска 3 84,47 

4. „ТERMO-GAS ŠEREGI OTO KD SENTA“  Сента, ул. Главни трг 6 81,11 

5. „ENING“  Суботица, ул. Марије В. Тошинице 22/а 80,09 

6. PTP „PHONEX“ doo, Сента, ул. Aђанска 5 67,96 

7. „PANNON SOLAR“ doo  Кањижа, ул. Јована Јовановића Змаја 43 54,56 

8. JKS Projektovanje, građenje i inženjering, Суботица, ул. Беле Габрића 23 50,31 

 

Мера 2 - Унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела 

система ефикаснијим системом путем:  

(1) уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће  

(2) опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине 

топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за станове 

 

1. “ENERGY NET THREE D.O.O. SUBOTICA”, Београдски пут 27, 

Суботица 

90,00 

 

II 

 На основу члана 3. став 4. и 5. Уговора о суфинансирању програма енергетске санације 

стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Суботица број II-401-317/2022 

од дана 11. марта 2022. године, Град Суботица ће закључити техничке споразуме о спровођењу 

мере енергетске ефикасности са изабраним привредним субјектима и крајњим корисницима, 

којима ће се регулисати међусобна права и обавезе. 

IV 

 Ову одлуку објавити на на званичном интернет сајту Града Суботице www.subotica.rs и 

на огласној табли Града Суботице. 

  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                Стеван Бакић 

http://www.subotica.rs/

