
Нa основу чл. 20. 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 потрошње топле воде Број: 36-2/2022 

од 28.04.2022. године и одељка VIII Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у 

спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији  општине Сврљиг Број: 

36-4/2022 од 25.05.2022. године, Комисија за реализацију мера енергетске санације породииних 

кyha и станова на територији општине Сврљиг, дана 15.07.2022. године, утврдила је 

 

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ДИРЕКТНИХ 

КОРИСНИКА 

 

Mepa 1: Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 

омотача са одговарајуhим термичким својствима према негрејаним просторијама зa станове и 

куће. Ова мера обухвата и пpaтehy опрему за прозоре/врата, као што су окапнице, 

прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеhе грађевинске радове на демонтажи и 

правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на 

депонију, правилиа монтажа прозора, обрада око прозора/врата гипс-картон плочама, 

глетовање, обрада ивица и кречегье око прозора/врата са унутрашгье стране зида 

 

Редни 
број 

Назив привредног 
субјекта и адреса 

Број 
бодова 

Контакт телефон 

 
 

 

EURO PVC DOO 

ул. Железничка бб. 

Рашка 

 
100 

 
062/500-035 
europvcraska@gmail.com 

2.  
PIRAMIDA MINUS 

LADOVICA, Владимир 
Стојковић ПР, Ладовица   бб. , 

Власотинце 
 

 
75,85 

  
 063/10-72-718 
  prodaja@biropiramida.rs 
 

3.  

СР МИТИЋ, Митић Иван 
ПР, ул. Радетова бр.14 , 

Сврљиг 

 
51,86 

 
060/0821-367 
termomit@yahoo.com 



 
Mepa 4: Набавка и инсталација котлова на биомасу ( дрвни пелет, брикет, сечка )  rpejaчa 
простора или замена постојећег rpejaчa простора (котао или пeћ) ефинаснијим, за породичне 
куће и станове 
 

Редни 
број 

Назив привредног 
субјекта и адреса 

Број 
бодова 

Контакт телефон 

 
 

 

TERMOKONVOJ PLUS 

DOO, Епископа Николаја 1, 

Земун – Београд, пословна 

јединица 1, Ивана 

Милутиновића 31, Зајечар 

 

 
 
 

100 

 
 
065/544-00-22 
019/443-917 
milica.tk@gmail.com 

2. ENERGY NET SERVICES 
DOO , ул Темеринска 

бр.111, Нови Сад 

 
66,62 

  
021/686-1000 
servis@energynet.rs 

 

 

Mepa 5: Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-

радијатора и пpaтeћeг прибора за породичне куће и станове 

Редни 
број 

Назив привредног 
субјекта и адреса 

Број 
бодова 

Контакт телефон 

 
 

ENERGY NET SERVICES 
DOO , ул Темеринска 

бр.111, Нови Сад 

 
90 

  
021/686-1000 
servis@energynet.rs 

 

Мера 6: Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеhе инсталације грејног 

система ( грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће 

Редни 
број 

Назив привредног 
субјекта и адреса 

Број 
бодова 

Контакт телефон 

 
 

ENERGY NET SERVICES 
DOO , ул Темеринска 

бр.111, Нови Сад 

 
90 

  
021/686-1000 
servis@energynet.rs 

 

 

Mepa 7: Набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему 

потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеhе инсталације 

грејног система за породичне куће 

 

Редни 
број 

Назив привредног 
субјекта и адреса 

Број 
бодова 

Контакт телефон 

 
 

ENERGY NET SERVICES 
DOO , ул Темеринска 

бр.111, Нови Сад 

 
90 

  
021/686-1000 
servis@energynet.rs 



Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по 

утврђивању прелиминарне листе дирекнтних корисника, у року од 3 ( три ) дана од дана 

објављивања листе. 

На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора Комисији у 

року од 8 ( осам ) дана од дана њеног објављивања. 

 

 

               Комисија за спровођење мера енергетске           

                                                                                     санације објеката у општини Сврљиг,  

 

           Сретен Стевановић, председник 

           Миломирка Ристић, члан, 

           Ивица Пантић, члан 


