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На основу члана 20. 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 суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 

станова, ЈП 1/22 („Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 10/2022), Комисија за 

реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова општине 

Бајина Башта, дана 15.09.2022. године утврђује 

 

 

 

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ 

СУБЈЕКАТА) ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

 

 

 

Утврђује се прелиминарна ранг листа привредних субјеката,  по основу  Јавног позива 

за учешће привредних субјеката у спровођењу мере 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 и то: 

 

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  максималнодо 6 kW. 

 

Ред. 

број 
Назив привредног субјекта Адреса 

Контакт 

телефон 

 

 

E-mail 

 

Укупан 

број 

бодова 

1. 

VOLTA TECHNOLOGY 

BEOGRAD – SAVSKI 

VENAC 

Косте 

Главинића 2, 

Београд 

065/66-99-

444 

office@suncic

a.co.rs  

 

100 

mailto:office@suncica.co.rs
mailto:office@suncica.co.rs


2. ЕЛЕКТРОВИЗИЈА ДОО 
Даничићева 97, 

локал 4, 

Крагујевац 

034/356-784 
elektrovizija@

gmail.com  

 

99,85 

3. MLS EXING doo Beograd 
Трстењакова 3, 

Београд 
011/2660-120 

office@mlsexi

ng.com  93,87 

4. 
RD SOLAR SISTEM 

d.o.o. Kragujevac 

Солунска 21, 

Крагујевац 
034/326-529 

office@rdsolar

.rs  

 

94,10 

 

 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по 

утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три дана од дана 

објављивања листе. 

 

На прелиминарну листу изабраних привредних субјеката учесници конкурса имају право 

приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. 

 

Прелиминарна листа објављује се на огласној табли Општинске управе општине Бајина 

Башта и званичној интернет страници општине Бајина Башта (www.bajinabasta.rs). 

 

 

                          КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

               МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

                                                                                              

   Председник 

         Милош Јелисавчић, дипл.инж.арх. 
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