
 
 На основу члана 20. став 9. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације 
породичних кућа и станова ("Службени гласник општине Свилајнац", број 16/21, у даљем 
тексту: Правилник) и одељка IX Јавног позива за избор привредних субјекта (директних 
корисника) који учествују у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на 
територији општине Свилајнац, број 400-178/21-III од 09.07.2021. године (у даљем тексту: 
Јавни позив), на предлог Комисије за реализацију мера енергетске санације, која је 
образована и именована решењем Председника општине Свилајнац, број 036-27/21-III од 
09.07.2021. године (у даљем тексту: Комисија), Општинско веће општине Свилајнац, на 
седници одржаној дана 10.09.2021. године, донело је 
 

РЕШЕЊЕ 
 

 1. У решењу, број 06-36/21-II-1 од 19.08.2021.године, у тачки 1., подтачка 1) мења се и 

гласи: 
 

 „1) за меру уградња и набавка материјала за термичку изолацију зидова, крова, 
таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору породичних кућа: 
 

Контактна фасада са стиропором 10 cm 

Редни 

број 
Назив привредног субјекта 

Укупан 

број 

бодова 

1 „Донић'' доо Велика Плана 93,58 

2 ''Изотерм дуо'' д.о.о. Свилајнац 89,95 

3 ''Невен боје и лакови'' д.о.о. Свилајнац 83,85 

4 ''Плана промет'' д.о.о. Велика Плана 76,92 

5 

Трговинско услужно предузеће ''Lazar Group'' доо 

Свилајнац 73,46 

6 „Мастерс“ доо Београд 40,00 

Контактна фасада са каменом вуном 10 cm 

Редни 

број 
Назив привредног субјекта 

Укупан 

број 

бодова 

1 ''Изотерм дуо'' д.о.о. Свилајнац 94,96 

2 „Донић'' доо Велика Плана 92,96 

3 ''Невен боје и лакови'' д.о.о. Свилајнац 75,22 

4 
Трговинско услужно предузеће ''Lazar Group'' доо 

Свилајнац 73,46 

5 ''Плана промет'' д.о.о. Велика Плана 66,25 



6 „Мастерс“ доо Београд 55,78 

Изолација крова минералном вуном 10 cm 

Редни 

број 
Назив привредног субјекта 

Укупан 

број 

бодова 

1 ''Невен боје и лакови'' д.о.о. Свилајнац 83,85 

2 „Донић'' доо Велика Плана 73,86 

3 ''Плана промет'' д.о.о. Велика Плана 61,12 

4 ''Изотерм дуо'' д.о.о. Свилајнац 42,00 

5 
Трговинско услужно предузеће ''Lazar Group'' доо 

Свилајнац 
12,30“ 

 
 Подтачка 2) мења се и гласи: 
 

„2) за меру замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других 
транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према 
негрејаним просторијама на породичним кућама са пратећим грађевинским радовима: 

Редни 

број 
Назив привредног субјекта 

Укупан 

број 

бодова 

1 ''Вујић инвест'' д.о.о. Ваљево 92 

2 Д.О.О. ''Рад'' Свилајнац 82 

3 ''Сунце Маринковић'' доо Крагујевац 79,12 

4 ''Eurobar international'' d.o.o. Stubline 78,40 

5 

Трговинско услужно предузеће ''Lazar Group'' доо 

Свилајнац 64,25 

6 ''Morex innovations'' Svilajnac 63,49 

7 ''Еуро пвц'' д.о.о. Рашка 64,40 

8 ''Dilarto'' d.o.o. Svilajnac 43,16 

9 Мастерс доо Београд 26,11“ 

 
 Тачка 2. мења се и гласи: 
 
 „2. Одбацујe се као НЕБЛАГОВРЕМЕНA пријава број 404-217/2021-III, подносиоца ''Rd 

inženjering dva'' Požarevac.“. 

 



 У осталом делу решење, број 06-36/21-II-1 од 19.08.2021.године, остаје непромењено.  

 

 2. Ово решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Свилајнац и на 

званичној интернет страници Општине Свилајнац. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Комисија је поднела Општинском већу општине Свилајнац, дана 10.09.2021. године, 
предлог за допуну решења, број 06-36/21-II-1 од 19.08.2021. године, заједно са Листом 
директних корисника који учествују у спровођењу мера енергетске санације, која је утврђена и 
објављена на званичној интернет страници Општине Свилајнац, дана 01.09.2021. године  и на 
коју није било приговора, а којим се предлаже допуна избора привредних субјеката који 
учествују у спровођењу мера енергетске санације и то тако што би се уврстио и подносилац 
пријаве на Јавни позив, Мастерс доо Београд из Београда. 
 С обзиром на наведено, а на основу Листе директних корисника који учествују у 
спровођењу мера енергетске санације, која је утврђена и објављена на званичној интернет 
страници Општине Свилајнац, дана 01.09.2021. године и предлога Комисије, применом 
прописа из увода, Општинско веће општине Свилајнац одлучило је као у диспозитиву овог 
решења. 

 

      Обрађивач: 

Наташа Гроздановић, дипл. правник, с. р. 

 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-45/21-II-1; Дана: 10.09.2021. године 

 
 
 
       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 
        Предраг Милановић, с. р. 


