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Комисија за реализацију енергетске санације  
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Комисија за реализацију енергетске санације породичних кућа путем уградње 
соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на 
територији града  Краљeвa на основу Правилника о суфинансирању енергетске 
санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе ( „Службени лист града Краљева“ број 
36/21) и поглавља IV Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу 
мере енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије за сопсствене потребе на територији града 
Краљева на седници одржаној 09.02.2022. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОДБАЦУЈУ СЕ пријаве: 

1. MT Komeks doo из Београда – Раковица, ул.Ослобођења 22б, 11090 број 
пријаве VIII-553-1/2 од 13.01.2022.године 

2. Green energy save group doo из Новог Сада, ул.Ћирила и Методија 102, 
број пријаве VIII-553-1/3 од 18.01.2022.године 

3. SZR ELSOL из Пожаревца  ул Хајдук Вељкова бр. 196 број пријве VIII-
553-1/5 од 19.01.2022.године 

4. Elektrovizija doo из Крагујевца, ул. Даничићева 94 локал 4 број пријаве 
VIII-553-1/7од 24.01.2022.године 

5. SOK doo из Краљева, ул. Мирка Луковића 2 број пријаве VIII-553-1/8 од 
25.01.2022.године 

6. KAY 48 DOO из Београда, ул.Милована Миловановића 2/36 број пријаве 
од 24.01.2022.године 

7. Eling inžinjering BG Kraljevo из  Краљева ул Милоша Великог  52-2/1 број 
пријаве VIII-553-1/10 од 26.01.2022.године 

8. Маратон из Ћуприје, ул Лоле Рибара 36 број пријаве VIII-553-

1/11 од  26.01.2022. године 



9. Conseko DOO из Београда  ул.  Салвадора Аљендеа 4 број пријаве VIII-
553-1/14 од 28.01.2022.године 

 поднете на Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењумере 
енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије за сопсствене потребе на територији града 
Краљева 011-414/2021-I од 28.12.2021. године из разлога што наведени 
привредни субјекти нису испунили услове из члана 20. Правилника о 
суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних 
панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе ( „Службени 
лист града Краљева“ број 36/21) и поглавља IV Јавног позива за учешће 
привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације породичних кућа 
путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене 
потребе на територији града Краљева КАО НЕУРЕДНЕ. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог решења, садржан је у одредбама 12. 
Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем 
уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене 
потребе ( „Службени лист града Краљева“ број 36/21) и поглавља  IV Јавног 
позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације 
породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне 
енергије за сопствене потребе на територији града Краљева којим је одређено да 
привредни субјекти који учествују на јавном позиву врше испоруку и радове на 
уградњи материјала, опреме и уређаја и да испуњавају одређене услове: 

 да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна 
друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења 
пријаве, 

 да над њима није покретнут стечајни поступак или поступак 
ликвидације,  

 да су измирили доспеле обавезе по основу јавних прихода 

 да имају атесте за материјале и производе,  

 да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера 
електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се 
уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду 
извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу 
електричне енергије и да дају гаранцију на инвертер од минимално 5 
година и на соларне колекторе од минимално 10 година 

Јавним позивом за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске 
санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе на територији града Краљева у одељку 
IV је прописана документaција коју је потребно приложити при подношењу пријаве 
и то: 



1. Пријавни образац (Прилог 1) у три примерка (оригинал и две копије);  

2. Потписану изјаву (Прилог 2); 

3. Атестe за материјале и производе (законом прихваћен на територији РС 

сертификат, атест или слично) 

4. Решење о  упису у регистар привредних субјеката 

5. Оригинал или оверену копију Уверења Министарства финансија -  Пореска 

управа - о измиреним пореским обавезама (доказ не старији, од 15 од дана 

објављивања позива).  

6. Доказ да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера 

електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује 

изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену 

инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије   

7. Изјава о гаранцији на инвертер и соларне панеле  

 

За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало 

обављање делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву 

директора. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања јавног позива.  

 

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава 

коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико 

постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви 

доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.  

 

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да 

сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе 

наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара. 

 

На основу изложеног одбацују се пријаве наведених привредних субјеката и 

разлога што нису доставили уверење Републике Србије Министарства 

финансије Пореска управа - о измиреним пореским обавезама. 

С тим у вези Комисија је донела закључак да не узима у разматрање и да 
одбацује као неуредне пријаве које нису поднете у скаладу са условима који су 
прописани  Правилником и Јавним позивом.На ово решење може се изјавити 
приговор Комисији у року од осам (8) дана од дана објављивања на огласној табли 
и интернет страници Градске управе града Краљева 

 

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

                                                                                      Зорица Сретеновић 



 

 

 

 

 


