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 На основу члана 20. став 2. Правилника о суфинансирању мера 
енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење 
термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора 
за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за 
подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени гласник 
општине Свилајнац“, број 11/22) и одељка VIII Јавног позива за избор директних 
корисника (привредних субјеката) који учествују у спровођењу мера енергетске 
санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког 
омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за 
централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за 
подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 на територији 
општине Свилајнац, број 036-27/21-III од 27.05.2022. године, Комисија за 
реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија), дана 
30.06.2022. године, утврдила је прелиминарну 
 

Л И С Т У 
 

ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У 
СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА 

И СТАНОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВИЛЈНАЦ 
 
 1. УТВРЂУЈЕ СЕ прелиминарна листа директних корисника (привредних 
субјеката) који учествују у спровођењу мера енергетске санaције породичних 
кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, 
термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну 
припрему потрошне топле воде по спроведеном Јавном позиву за избор 
директних корисника (привредних субјеката) који учествују у спровођењу мера 
енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење 
термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора 
за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за 
подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 на територији 
општине Свилајнац, број 036-27/21-III од 27.05.2022. године (у даљем тексту: 
Јавни позив): 
 
 
 1) за замену спољних прозора и врата и других транспарентних 
елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према 
негрејаним просторијама за станове и куће: 
 

Ред.бр. Назив Адреса Бр. бодова 

1. 
„HRAM 032 PVC TRADE“ 
D.O.O., PRELJINA  

Ибарски пут бб 
32212 Прељина 

100,00 

2. 
“EUROBARINTERNATIONAL” 
D.O.O., OBRENOVAC 

Стевана Боднарова 6, 
11500 Обреновац 

87,61 

3. 
„SBR BRAVARIJA VASIĆ“ – 
NENAD VASIĆ PR 

Кнеза Милоша бб, 
35210 Свилајнац 

75,75 

4. 
“VUJIĆ INVEST” D.O.O., 
VALJEVO 

Алексе Дундића 61/1, 
14000 Ваљево 

73,95 

5. 
„SUNCE MARINKOVIĆ“ 
D.O.O., KRAGUJEVAC 

Лепенички булевар 39 
34000 Крагујевац 

72,49 
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6. „SRP PLUS“ D.O.O., RADOŠIN 
Радошин бб, 

35210 Свилајнац 
62,14 

 
 2) за постављање и набавку материјала за термичку изолацију зидова, 
подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору 
за породичне куће, осим кровног покривача и таваница за породичне куће: 
 

Ред.бр. Назив Адреса Бр. бодова 

1. 
„DONIĆ“ D.O.O., VELIKA 
PLANA 

Милоша Великог 93, 
11320 Велика Плана 

100,00 

2. 
„IZOTERM DUO“ D.O.O. 
SVILAJNAC 

Трг хероја бб, 
35210 Свилајнац 

67,68 

 
 3) за постављање и набавку материјала за термичку изолацију испод 
кровног покривачаза породичне куће: 
 

Ред.бр. Назив Адреса Бр. бодова 

1. 
„IZOTERM DUO“ D.O.O., 
SVILAJNAC 

Трг хероја бб 
35210 Свилајнац 

70,00 

2. 
„DONIĆ“ D.O.O., VELIKA 
PLANA 

Милоша Великог 93 
11320 Велика Плана 

51,81 

 
 4.1) за набавку и инсталацију котлова на природни гас, грејачa простора, 
или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за 
породичне куће и станове: 
 

Ред.бр. Назив Адреса Бр. бодова 

1. 
„RESAVA GAS“ D.O.O.,  
SVILAJNAC 

Хајдук Вељкова 23 
35210 Свилајнац 

100,00 

2. 
„DONIĆ“ D.O.O., VELIKA 
PLANA 

Милоша Великог 93 
11320 Велика Плана 

83,66 

3. 
„TPD VRLANAC“, SVILAJNAC 

Краља Петра Првог 27 
35210 Свилајнац 

63,50 

4. 

“KLIMA SERVIS 
ALEKSANDAR” PR 
ALEKSANDAR DIMITRIJEVIĆ, 
SVILAJNAC 

Стевана Синђелића 103 
35210 Свилајнац 

56,19 

 
 4.2) за набавку и инсталацију котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, 
сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или 
пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове: 
  

Ред.бр. Назив Адреса Бр. бодова 

1. 
„DONIĆ“ D.O.O., VELIKA 
PLANA 

Милоша Великог 93 
11320 Велика Плана 

100,00 

2. 
„TPD VRLANAC“, SVILAJNAC 

Краља Петра Првог 27 
35210 Свилајнац 

64,44 

 
 5) за замену постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-
радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове: 
 

Ред.бр. Назив Адреса Бр. бодова 

1. „DONIĆ“ D.O.O., VELIKA Милоша Великог 93 90,83 
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PLANA 11320 Велика Плана 

2. 
„TPD VRLANAC“, SVILAJNAC 

Краља Петра Првог 27 
35210 Свилајнац 

65,00 

3. 

“KLIMA SERVIS 
ALEKSANDAR” PR 
ALEKSANDAR DIMITRIJEVIĆ, 
SVILAJNAC 

Стевана Синђелића 103 
35210 Свилајнац 

29,91 

 
 6) за набавку и уградњу топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног 
система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће: 
 

Ред.бр. Назив Адреса Бр. бодова 

1. 
„TPD VRLANAC“, SVILAJNAC 

Краља Петра Првог 27 
35210 Свилајнац 

65,00 

2. 

“KLIMA SERVIS 
ALEKSANDAR” PR 
ALEKSANDAR DIMITRIJEVIĆ, 
SVILAJNAC 

Стевана Синђелића 103 
35210 Свилајнац 

53,80 

 
 7) за набавку и уградњу соларних колектора у инсталацију за централну 
припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и 
пратеће инсталације грејног система за породичне куће: 
 

Ред.бр. Назив Адреса Бр. бодова 

1. 
SZR “ELSOL”, POŽAREVAC 

Хајдук Вељкова 196 
12000 Пожаревац 

85,71 

2. 
„TPD VRLANAC“, SVILAJNAC 

Краља Петра Првог 27 
35210 Свилајнац 

65,00 

 
 
 2. Против ове Листе, подносиоци пријаве по Јавном позиву могу поднети 
приговор Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања на 
званичној интернет страници Општине Свилајнац и огласној табли Општинске 
управе општине Свилајнац. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Комисија је дана 27.05.2022. године, објавила Јавни позив, на званичној 
интернет страници Општине Свилајнац и огласној табли Општинске управе 
општине Свилајнац. 
 Јавним позивом одређен је рок за подношење пријава и то 15 дана од 
дана објављивања Јавног позива, односно до 13.06.2022. године, с тим да је у 
складу са обавештењем од 13.06.2022. године рок продужен до 17.06.2022. 
године. 
 По Јавном позиву поднето је укупно 12 пријава. 
 Комисија је дана 30.06.2022. године прегледала све поднете пријаве и о 
томе сачинила записник од 30.06.2022. године. 
 У записнику се наводи да је комисија прегледала све поднете пријаве на 
Јавни позив, у складу са условима из Јавног позива, да је све пријаве оценила 
као благовремене и уредне. 
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 Комисија је извршила бодовање и рангирање пријава, у складу са 
критеријумима из одељка V Јавног позива, где су као критеријуми за бодовање 
и рангирање прописани: цене кључних добара заједно са уградњом и рок 
важења цена за меру за коју се конкурише. 
 
 На основу напред наведеног, применом прописа из увода, Комисија је 
утврдила и објавила прелиминарну листу директних корисника (привредних 
субјеката) који учествују у спровођењу мера енергетске санације на породичним 
кућама и становима на територији општине Свилајнац, као у тачки 1. 
диспозитива ове листе. 
 

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 
Број: 036-27/21-III; Дана: 30.06.2022. године; 

 
 
      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 
 
    Николина Јовановић, мастер инж. грађевинарства, с.р. 


