
На основу члана 20 став 8 Одлуке о правилника о суфинансирању мера енергетске 
санације. породичних кућа, становаи стамбених зградакоје 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 број 400-57/2022, члана 70. Статута Општине Голубац („Службени гласник 
Општине Голубац", бр. 1/2019 и 10/2019) и члана 45. Пословника о раду Општинског већа 
општине Голубац, број: 110-8, од 20.11.2008.године и број: 110-2 од 16.01.2015.године, а по 
предлогу Комисије за реализацију енергетске санације и одељка ( VIII Јавног позива за учешће 
привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације породичних кућа путем уградње 
соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине 
Голубац, Општинско веће општине Голубац, на својој седници, одржаној дана 22.08.2022. године, 
доноси: 

РЕШЕЊЕ О 
ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ УГРАДЊОМ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА 

Члан 1. 

УТВРЂУЈЕ СЕ коначна лис-та директних корисника - привредних субјеката у спровођењу 
мера енергетске санације на подручју опшине Голубац по Јавном конкурсу за учешће привредних 
субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката путем уградње соларних 
панела на територији општине Голубац по Одлуци Општинског већа број 400-91/2022 од 
13.07.2022. године. 

Члан 2. 

За директне кориснике - привредне субјекте у спровођењу мера енергетске санације на 
подручју општине Голубац бирају се: 

Мера 1: 
• Уградња соларних панела капацитета 6 к\\' инсталисане снаге,пратећих носача 

панела,инвертера и остале неопходне инсталације за производњу електричне 
енергије,уградња двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене 
електричне енергије,израда извештаја извођача радова о уградњи соларних панела и 
пратеће инсталације за производњу електричне енергије,као и извештаја о уградњи 
мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на 
дистрибутивни систем 

Назив привредног субјекта: 
Предузеће за 
производњу,промет и услуге 
„МТ Кошех" д.о.о Београд 

Број пријаве 400-91-1/2022 
1 . 

Адреса: Трг Ослобођења 226, Раковица 

Контакт телефон : 011/3564-240 



Назив производа Цена материјала 
Цена 
уградње 

Укупно 

Опрема и кровна уградња за соларну 
електрану капацитета 6 к\\' инсталисане 
снаге соларних панела,инвертер и остале 
пратеће инсталације за производњу 
електричне енергије која је неопходна 
приликом прикључења на 
дистрибутивни систем 

670.000,00 120.000,00 790.000,00 

Набавка и уградња двосмерног мерног 
уређаја за мерење предате и примљене 
електричне енергије 

60.000,00 40.000,00 100.000,00 

Израда предмера и предрачун,као и 
извештаја о уградњи соларних панела и 
уградњи мерног места који је у складу са 
законом неопходан приликом 
прикључења на дистрибутивни систем 

70.000,00 70.000,00 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 92 

V -

Назив привредног субјекта: „Епег§у бепасез 
Нови Сад 

" д.о.о 

Број пријаве 400-91-2/2022 

Адреса: Ул. Темеринска 111, Нови Сад 

Контакт телефон : 021/6861-000 
е-таП: 

5егуЈ5@епегеупе1:.г5 

Назив производа Цена материјала 
Цена 
уградње 

Укупно 

1 . 

Опрема и кровна уградња за соларну 
електрану капацитета 6 к\у инсталисане 
снаге соларних панела,инвертер и остале 
пратеће инсталације за производњу 
електричне енергије која је неопходна 
приликом прикључења на 
дистрибутивни систем 

692.000,00 65.000,00 757.000,00 

Набавка и уградња двосмерног мерног 
уређаја за мерење предате и примљене 
електричне енергије 

37.000,00 23.000,00 60.000,00 

Израда предмера и предрачун,као и 
извештаја о уградњи соларних панела и 
уградњи мерног места који је у складу са 
законом неопходан приликом 
прикључења на дистрибутивни систем 

23.000,00 23.000,00 

. тт „ П А т т-гл гтор д . 90 



< 

Мера 2: 
• Уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне 
куће,опремање система са уређајима за регулацију и мерење предате количине 
топлоте објекту (калориметри,делитељи топлоте,баланс вентили за станове). 

Назив привредног субјекта: „Епег§у б е т с е з " д.о.о 
Нови Сад 

Број пријаве 400-91-2/2022 

Адреса: Ул. Темеринска 111, Нови Сад 

Контакт телефон : 021/6861-000 
е-таП: 

$еп/ј5@епегкупе1:.г5 

Назив производа Цена материјала 
Цена 
уградње 

Укупно 

2. 

Уградња електронски регулисане 
циркулационе пумпе за породичне куће 

V 

42.306,00 5.875,00 48.181,00 

Опремање система за регулацију и 
мерење предате количине топлоте на 
објекту (калориметри,делитељи 
топлоте,баланс вентили за станове) 

57.000,00 28.800,00 79.800,00 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 100 

Члан 3. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити на огласној табли и 

интернет страници општине Голубац. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ 

Број: 400-91-5/2022 
Дана: 22.08.2022. године. 

авајући општинског већа 
председника општине 

аркеШтој аковић 


