
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 мера енергетске санације на подручју општине Голубац, 
Општинско веће општине Голубац, на својој седници, одржаној дана 16.08.2022. године, доноси: 

РЕШЕЊЕ О 
ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСИИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ 

Члан 1. 

УТВРЂУЈЕ СЕ коначна листа 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 на територији општине 
Голубац по Одлуци Општинског већа број 400-80/2022 од 14.06.2022. године. 

Члан 2. 

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

Мера 1: 

• Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са 

одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће 

Назив привредног субјекта: „Дунав" д.о.о 

Број пријаве 404-80-11/2022 

Адреса: Ул.ПереМачкатовца 71; Врање 

Контакт телефон : 064/8717-600;017/40-40-20 

1 . е-таН: сЈипау уг@уаМоо.сот 

Понуђена цена са ПДВ-ом и бодови за понуђену 
цену (РСД) 45.000,00 60 

Рок важења цене и бодови за рок важења цене 61 дан 30 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 90 



Назив привредног субјекта: СЗР "Тегто-1лпе Р1из" Драгана 
Панић ПР Сладаја 

Број пријаве 400-80-6/2022 

Адреса : Ул. бб, Сладаја (Стењевац) 

Контакт телефон : 063/8143-835 

2 . е-шаИ: {егтоПпер1и5(б)ЕтаМ.сопп 

Понуђена цена са ПДВ-ом и бодови за понуђену 
цену (РСД) 54.000,00 50 

Рок важења цене и бодови за рок важења цене 46 дана 20 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 70 

Мера 4: 

• Набавка и инсталација котлова на природни гас, грејача простора, или замена 
постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове 
или стамбене заједнице 

Назив привредног субјекта: „Епег§у №1; Опе" д.о.о 
Јагодина 

Број пријаве 400-80-5/2022 

Адреса: Ул.Рибарска 9, Јагодина 

Контакт телефон : 035/250-501 
1 . е-таП: |аеос1Јпа@епегкупе1:.г5 

Набавка и инсталација конвенционалног котла 
на природни гас капацитета 20 94.063,00 60 

УКУПАН БРОЈБОДОВА: 60 

Назив привредног субјекта: СЗТР „Елтех-Термотехника" 
Мирко ЈосићПР 

Број пријаве 404-80-4/2022 

Адреса: Ул. Косовска 125, Пожаревац 

2 . 
Контакт телефон : 012/511-256 

2 . е-таП: е11еИ012@дтаЈ1.сот 

Набавка и инсталација конвенционалног 
котла на природни гас капацитета 20 

293.000,00 19 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 19 



/ 

Назив привредног субјекта: „Епег§у Ме1 Опе" д.о.о Јагодина 

Број пријаве 400-80-5/2022 

Адреса: Ул.Рибарска 9, Јагодина 

3 . Контакт телефон : 035/250-501 
е-таП: јакос}та(а)епег8упе1:.г5 

Набавка и инсталација котла н апелет 20 к\У 317.693,00 36 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 36 

Назив привредног субјекта: Д.о.о „Термоконвој Плус" 

Број пријаве 400-80-12/2022 

Адреса : Ул. Ивана Милутиновића 31, 
Зајечар 

4 . Контакт телефон : 019/433-919 
е-таП: тШса.ИсфЕтаП.сот 

Набавка и инсталација котла на пелет 20 193.900,00 60 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 60 

Мера 5: 

• Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег 
прибора за породичне куће, станове или стамбене заједнице 

Назив привредног субјекта: „Епег§у Опе" д.о.о Јагодина 

Број пријаве 400-80-5/2022 

Адреса: Ул.Рибарска 9, Јагодина 

Контакт телефон : 035/250-501 
е-таП: јаеос1Јпа@епегкупе1:.г5 

1 . 

Набавка и уградња циркулационе пумпе 
А1ЈРНА 25-60 180 1х230у 50Нг 6Н Огипс1&$ 48.181,00 

Набавка и уградња панелног радијатора 
димензија 600/800, тип 22 13.436,00 



\ 
Набавка и уградња угаоног термостатског 
радијаторског вентила 1/2"дихт. ИВАР 2.235,80 

Набавка и уградња угаоног навојка 1/2"дихт. 
ИВАР 1.980,20 

Термоглава ИВАР 2.600,60 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 60 

Мера 6: 

• Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора 

или комбиновани грејач) за породичне куће, станове или стамбене заједнице 

Назив привредног субјекта: „Епег§у N61 Опе" д.о.о Јагодина 

Број пријаве 400-80-5/2022 

Адреса: Ул.Рибарска 9, Јагодина 

1 . 
Контакт телефон : 035/250-501 

1 . е-таП: |акосЈта(а)епегбУпе1:.г5 

Набавка и уградња топлотне пумпе ваздух-
вода, капацитета грејања 10 к\*/ 679.893,00 60 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 60 

Назив привредног субјекта: СЗТР „Елтех-Термотехника" 
Мирко Јосић 

Број пријаве 404-80-4/2022 

Адреса: Ул. Косовска 125, Пожаревац 

2 . 
Контакт телефон : 012/511-256 

2 . е-таП: е11е1-|012(б)етаП.сот 

Набавка и уградња топлотне пумпе ваздух-
вода, капацитета грејања7 700.000,00 58 

% 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 58 



/ 
Мера 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 

Назив привредног субјекта: 
СЗТР „Елтех-
Термотехника" 
Мирко Јосић 

Број пријаве 404-80-4/2022 

Адреса: Ул. Косовска 
125, Пожаревац 

Контакт телефон : 012/511-256 

1 . е-таП: е1*еН012(®етаН. 
сот 

Набавка и уградња соларног колектора у инсталацију за централну 
припрему потрошне топле воде капацитета акумулационог бојлера 
200 литара 

528.000,00 60 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 60 

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: 400-80-15/2022 
Дана: 16.08.2022. године. 

двајући општинског већа 
л \^3аменик председника општине 


