
 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 на територији општине Бачка Топола у 2022. години ("Службени лист 
општине Бачка Топола" број 14/22), те на основу критеријума за избор привредних 
субјеката из тачке VI. Јавног конкурса 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 Бачка Топола за 2022. годину брoj 31-41/2022-V од 10. новембра 2022. 
године,  Комисија за реализацију 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, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општине 
Бачка Топола, дана 16. децембра 2022. године утврђује 
 

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ 
ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА – ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

 

 Прелиминарна листа се утврђује по појединачним мерама, а на основу броја бодова 
који су додељени сваком привредном субјекту: 

1. Набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације 
за породичне куће  

Ранг Назив привредног субјекта Адреса Број 
бодова 

1. "CONTROL POWER LINE" ДОО 
БЕОГРАД 

11080 Београд-Земун, Кумановска 2 100,00 

2. "AZIMUT ELECTRIC" ДОО 
БЕОГРАД 

11000 Београд, Алексе Ненадовића 19, 
први спрат 

90,11 

3. "MT-KOMEX" ДОО БЕОГРАД 11090 Београд, Ослобођења 22 б 89,32 
4. "SMARTCOM" ДОО БАЧКА 

ТОПОЛА 
24300 Бачка Топола, 1. Маја 2 89,32 

5. "ТЕЛЕФОН ИНЖЕЊЕРИНГ" ДОО 
БЕОГРАД 

11283 Београд-Земун, Угриновачки пут 
22 део 52 

86,13 

6. "TOP THERM" ДОО БЕЧЕЈ 21220 Бечеј, Занатска 3 80,55 
7. "ЕКО-ТЕРМ" ДОО СЕНТА 24400 Сента, Арпадова 52. 48,33 

 

 

 



2. Унапређење термотехничких система зграде путем замене система или 
дела система ефикаснијим системом путем: 

а) уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће  

б) опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате 
количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за 
станове. 

Ранг Назив привредног субјекта Адреса Број 
бодова 

1. "ЕКО-ТЕРМ" ДОО СЕНТА 24400 СЕНТА, Арпадова 52. 65 
 
 Привредни субјекти чије су пријаве одбачене од стране Комисије, јер нису у 
складу са Јавним конкурсом су:  
 

Ранг Назив привредног субјекта Адреса 
1. "АНДРЕЈА" ДОО ТЕМЕРИН 21235 Темерин, Новосадска 565 
2. "TERMO – GAS ŠEREGI OTO" SENTA  24400 Сента, Главни трг 6 
3. "GREEN ENERGY SAVE GROUP" ДОО 

НОВИ САД 
21000 Нови Сад, Ћирила и Методија 102 

 
 Прелиминарну листу директних корисника Комисија објављује на огласној табли 
Општинске управе Бачка Топола и званичној интернет страници Општине Бачка Топола. 
 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. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 
Комисија за реализацију мера енергетске санације  
Број: 31-41/2022-V-3 
Дана: 16. децембра 2022. године                                                                 
Бачка Топола 
  

Председник Комисије 
Мијатов Давидхази Зита, с.р. 

 
      


