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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 19.08.2021. године, донело је 

 
 
 

РЕШЕЊЕ 
 
 

1. Врши се избор привредних субјеката (директних корисника) који учествују у 
спровођењу мера енергетксе санације у домаћинствима на територији општине Свилајнац, по 
спроведеном Јавном позиву и то: 

 
 

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

Редни 
број 

Назив привредног субјекта 
Укупан 

број 
бодова 

1 Донић'' доо Велика Плана 95,75 

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

3 ''Изотерм дуо'' д.о.о. Свилајнац 80,77 

4 ''Плана промет'' д.о.о. Велика Плана 74,01 

5 Трговинско услужно предузеће ''Lazar Group'' доо Свилајнац 51,14 

 
 

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 
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3) за меру набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни 
пелет, брикет, сечка), грејача простора за породичне куће и станове у стамбеним зградама: 

Котао на гас снаге 18 kW 

Редни 
број 

Назив привредног субјекта 
Укупан број 

бодова 

1. ''Донић'' доо Велика Плана 100 

2. ''Ресава гас'' Свилајнац 78,70 

3. ТПД ''Врланац комерц'' д.о.о. Свилајнац 62,19 

4. Трговинско услужно предузеће ''Lazar Group'' доо Свилајнац 41,83 

Котао на гас снаге 24 kW 

Редни 
број 

Назив привредног субјекта 
Укупан број 

бодова 

1. ''Донић'' доо Велика Плана 96,92 

2. ''Ресава гас'' Свилајнац 77,36 

3. ''Energy net one'' d.o.o. Jagodina 65,73 

4. ТПД ''Врланац комерц'' д.о.о. Свилајнац 57,30 

5. Трговинско услужно предузеће ''Lazar Group'' доо Свилајнац 38,46 

Котао на гас снаге 28 kW 

Редни 
број 

Назив привредног субјекта 
Укупан број 

бодова 

1. ''Донић'' доо Велика Плана 96,92 

2. ''Ресава гас'' Свилајнац 77,02 

3. ''Energy net one'' d.o.o. Jagodina 69,54 

4. ТПД ''Врланац комерц'' д.о.о. Свилајнац 63,79 

5. Трговинско услужно предузеће ''Lazar Group'' доо Свилајнац 43,31 

Котао на пелет снаге 15 kW 

Редни 
број 

Назив привредног субјекта 
Укупан број 

бодова 

1. ''Termokonvoj plus'' doo Zaječar 91,43 

2. ''Донић'' доо Велика Плана 89,90 

3. ТПД ''Врланац комерц'' д.о.о. Свилајнац. 73,87 

4. Трговинско услужно предузеће ''Lazar Group'' доо Свилајнац 49,57 

Котао на пелет снаге 20 kW 

Редни 
број 

Назив привредног субјекта 
Укупан број 

бодова 

1. ''Termokonvoj plus'' doo Zaječar 89,23 

2. ''Energy net one'' d.o.o. Jagodina 80,42 

3. ''Донић'' доо Велика Плана 79,62 

4. ТПД ''Врланац комерц'' д.о.о. Свилајнац 70,04 

5. Трговинско услужно предузеће ''Lazar Group'' доо Свилајнац 47,30 

Котао на пелет снаге 25 kW 

Редни 
број 

Назив привредног субјекта 
Укупан број 

бодова 

1. ''Termokonvoj plus'' doo Zaječar 89,23 

2. ''Донић'' доо Велика Плана 78,96 

3. ТПД ''Врланац комерц'' д.о.о. Свилајнац.  70,28 

4. ''Energy net one'' d.o.o. Jagodina  68,55 

5. Трговинско услужно предузеће ''Lazar Group'' доо Свилајнац 47,34 
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2. Одбацују се као НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ следеће пријаве: 

 

Редни 
број 

Назив привредног субјекта Број пријаве 

1. ''Мастерс'' доо Београд 404-212/2021-III 

2. ''Rd inženjering dva'' Požarevac 404-217/2021-III 

 
 

3. Одбацује се као НЕУРЕДНА пријава подносица: 

 
Редни 
број 

Назив привредног субјекта Број пријаве 

1. ''Energy Net Services'' doo Kać 404-211/2021- III 

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

званичној интернет страници Општине Свилајнац. 
 
 
 

Образложење 

 
 На основу одлуке Председника општине Свилајнац, број 020-110/21-III од 09.07.2021. 
године, Комисија је објавила Јавни позив, дана 09.07.2021. године, на званичној интернет 
страници Општине Свилајнац. 

По истеку рока за подношење пријава, Комисија је размотрила поднете пријве у складу 
са условима и критеријумима из Правилника и Јавног позива, извршила бодовање у складу 
са критеријумима из Правилника и Јавног позива и утврдила Листу директиних корисника који 
учествују у спровођењу мера енергетске санације (у даљем тексту: Листа), коју је објавила на 
знаничној интернет страници Општине Свилајнац и огласној табли Општинске управе 
општине Свилајнац, дана 06.08.2021. године. 

Комисија је утврдила да су пријаве подносиоца: 
 

Редни 
број 

Назив привредног субјекта Број пријаве 

1. ''Мастерс'' доо Београд 404-212/2021-III 

2. ''Rd inženjering dva'' Požarevac 404-217/2021-III 

 
неблаговремене, с обзиром да су поднете Комисији након истека рока за подношење 

пријаве на Јавни позив из одељка VII Јавног позива. 
Комисија је утврдила да је пријава подносиоца ''Energy Net Services'' doo Kać, број 404-

211/2021- III, неуредна из разлога што пријавни образац у делу 5. није попуњен у складу са 
Јавним позивом. 

Подносиоци пријава на Јавни позив, у складу са чланом 20. став 4. Правилника и 
одељка IX Јавног позива, имали су право увида у поднете пријаве и приложену 
документацију, у року од три дана од дана објављивања наведене листе. 

На наведену Листу, подносиоци пријава на Јавни позив, имали су право приговора 
Комисији, у року од осам дана од дана објављивања наведне листе, у складу са чланом 20. 
став 5. Правилника и одељка IX. Јавног позива. 
 По истеку рока за подношење приговора, Комисија је доставила Листу, заједно са 
предлогом решења о избору директних корисника који учествују у спровођењу мера 
енергетске санације у домаћинствима на територији општине Свилајнац, Општинском већу 
општине Свилајнац, ради доношења одлуке. 
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 С обзиром на наведено, на основу Листе 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: 06-36/21-II-1; Дана: 19.08.2021. године 

 
 

      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

      Драгана Радевић, с. р. 

 
 
 

 


