
 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ШИД 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 016-75/III-22 

Дана: 03.10.2022.године 

Шид 

 

На основу члана 20. став 8. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених 

зграда, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за 

сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих 

пумпи, термостатних вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма 

енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова 1/22 („Службени лист општине Шид“ 

број: 14/22) и на основу спроведеног 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 на територији Општине Шид, који је објављен 01.08.2022. 

године и трајао закључно са 15.08.2022. године, на предлог Комисије за реализацију мера енергетске 

санације општине Шид број: 016-64/IV-05/2022. од  20.09.2022., Општинско веће општине Шид дана 

03.10.2022. године  доноси  

 

ОДЛУКУ О  

ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА  

У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ   

 

привредних субјеката који су поднели пријаве на Јавни позив 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 на територији Општине Шид 

 

Мера 1.Уградња соларних панела капацитета до 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,  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 

Редни 

број 
Назив привредног субјекта 

Критеријум 

рок важења 

цена (макс. 

40 бодова) 

Критеријум цена 

кључних добара и 

услуга (макс. 60 

бодова) 

Укупан број 

бодова           

(макс. 100 

бодова) 

1. ENERGY NET SERVICES, DOO NOVI SAD 

Темеринска 111, 021/686-1000, 066/290-064 
30 60 90 



 


