
 На основу члана 15. 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), члана  69. став 1. тачка 21. Статута општине Неготин (Сл.лист општине 
Неготин број: 4/2019) и Одлуке о претходној сагласности Управе за финансирање и 
подстицање енергетске ефикасности, органа у саставу Министарства рударства и 
енергетике Републике Србије од 26.07.2022. године, Општинско веће општине Неготин 
на седници одржаној дана 01.08.2022. године донело је 
 

ОДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ 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 1/22 
 

Члан 1. 
 РАСПИСУЈЕ СЕ јавни конкурс 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. 
 Јавни конкурс из става 1. овог члана објавити у Службеном листу општине 
Неготин и на званичној интернет страници општине Неготин. 
 Јавни конкурс из става 1. овог члана је саставни део ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Јавни конкурс из члана 1. ове одлуке спроводи Комисија за реализацију мера 
енергетске санације. 
 

Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном 
листу општине Неготин и на званичној интернет страници општине Неготин. 
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