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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
Комисија за реализацију мера енергетске санације 
Број: 312-358/2022-IV/02 
Датум: 26.10.2022.године 
Неготин 
 

На основу члана 20. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације 
породичних кућа и станова на територији општине Неготин 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 Јавном позиву Управе за финансирање и 
подстицање енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Сл.лист општине Неготин” број: 10/2022) и 
Одлуке о расписивању јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу 
мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Неготин 
путем уградње соларних панелаза производњу електричне енергије за сопствене потребе и 
унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, 
термостатских вентила и делитеља топлоте ("Сл.лист општине Неготин", број: 21/2022), 
Комисија за реализацију мера енеретске санације на седници одржаној 26.10.2022. године 
утврдила је 

 
ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА  

Директни корисници/привредни субјекти који испуњавају услове за учешће  у 
спровођењу мера енергетске санације, које су предмет Јавног конкурса за учешће 
привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова 
на територији општине Неготин 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 Јавном позиву Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности 
ЈП 1/22: 

1) МЕРА-уградња соларних панела капацитета 6 Kw 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, израде 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: 
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НАЗИВ ДИРЕКТНОГ 
КОРИСНИКА 

СЕДИШТЕ КОНТАКТ ПОДАЦИ 

Друштво са ограниченом 
одговорношћу С.О.К. 

Краљево 

Краљево, Мирка 
Луковића 2 

+381 (0)36 321654 
sok@sokdoo.com 

Привредно друштво за 
производњу, промет и 

инжењеринг МLS EXING 
д.о.о. Београд 

Београд, општина 
Раковица, Трстењакова 3 

+381 (0)11 2660120 
office@mlsexing.com 

ENERGY NET ONE доо 
Јагодина 

Јагодина, Рибарска 9 
+381 (0)35 250501 

jagodina@energynet.rs 
Друштво за изградњу, 

промет и услуге Телефон 
инжењеринг доо Београд 

Земун 

Београд, Земун, 
Угриновачки пут 22. део, 

52 

+381 (0)11 3169599 
office@telefon-

inzenjering.co.rs 

С.Р. “ЕЛЕКТРО ДИГ” 
Неготин, 22. децембра 12 

+381 (0)19 542511 
elektrodig@gmail.com 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА GREEN 

WORLD 
PHOTOVOLTAIK Д.О.О. 

КРАГУЈЕВАЦ 

Крагујевац, 19. октобра 68 
+381 (0) 63 8868 404 

info@greenworld-pv.com 

Иван Шћопуловић ПР 
постављање електричних 

инсталација ИЦМ 
ЕЛЕКТРО ГРАБОВИЦА 

Грабовица, Хајдук 
Вељкова 63 

+381 (0)62/11 11 123 
scopulovicivan@gmail.com 

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

 

НАЗИВ ДИРЕКТНОГ 
КОРИСНИКА 

СЕДИШТЕ КОНТАКТ ПОДАЦИ 

Иван Шћопуловић ПР 
постављање електричних 

инсталација ИЦМ 
ЕЛЕКТРО ГРАБОВИЦА 

Грабовица, Хајдук 
Вељкова 63 

+381 (0)62/11 11 123 
scopulovicivan@gmail.com 

 
 Прелиминарну листу директних корисника објавити на огласној табли општине 
Неготин и званичној интернет страници општине Неготин. 
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  Учесници Јавног конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену 
документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три 
дана од дана објављивања листе. 
 На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право 
приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. 
 Комисија је дужна да одлуку о приговору донесе у року од 15 дана од дана његовог 
пријема.  
 Приговор се може поднети лично у просторијама Општинског услужног центра 
Општинске управе општине Неготин  или  поштом на адресу Трг Стевана Мокрањца број 
1, 19300 Неготин – Комисија за реализацију мера енеретске санације. 
   
  

Комисија за реализацију мера енеретске санације 
                                                                     Заменица председнице, 

                                                                  Радмила Аврамовић, дипл.правник, с.р. 

 


