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Комисија за спровођење јавног конкурса за суфинансирање енергетске санације 
породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за 
сопствене потребе (у даљем тексту: Комисија), образована Решењем Општинског већа 
општине Апатин, број 02- 86/2021-III, од 26. новембра 2021. године, и члана 12. Правилника 
о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије за сопствене потребе („Службени лист општине Апатин“ 
број 20/2021), поглавља II Решења о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса 
за суфинансирање енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије за сопствене потребе („Службени лист општине Апатин“ 
број 20/2021) и Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере 
енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Апатин, број 110-19/2021-
III од 26. новембра 2021. године, донoси 
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Привредни субјекти који су изабрани у складу са условима из Јавног позива за учешће 
привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем 
уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на 
територији општине Апатин, број 110-19/2021-III од 26. новембра 2021. године, су: 

 
1. DOO "ALU MARKOM COM", Госпођинци - 95 бодова 
2. DOO "SOLAR ENERGY" Нови Сад – 90 бодова 
3. ДOO "С.О.К." Краљево – 89 бодова 
4. DOO "MARATON" Ћуприја – 83 бодова 
5. DOO "ENERGY NET SERVICES" Каћ – 80,5 бодова 
6. ДOO "ТЕЛЕФОН ИНЖЕЊЕРИНГ" Земун – 79 бодова 
7. „ВЕСАНЕТ“ Петровац на Млави – 78 бодова 
8. ZR "SATAELEKTRONIK" Apatin – 78 бодова 
9. "TOP HEEL T&M PLUS" Београд, Раковица – 77 бодова 
10. DOO "ELEKTRIKA RADAKOVIĆ" Апатин – 77 бодова 
11. DOO "MLS EXING" Београд – 71 бодова 
12. DOO "GREEN ENERGY SAVE GROUP" Нови Сад – 70 бодова 
13. DOO "Key4S" Савски Венац, Београд – 67 бодова 
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