
 

ПРИЛОГ 2 

 

Листа привредних субјеката/извођача радова изабраних на основу 

Јавног позива управе за подстицање и унапређење енергетске 

ефикасности, ЈП1/22за привредне субјекте општине Сврљиг 

 

 

Листа привредних субјеката/извођача радова са које грађани бирају извођача за 

одговарајућу меру и од којег морају да прибаве предрачун са ценом за опрему и уградњу. 

Овај предрачун је обавезно поднети уз пријаву. 

 

 

ЗА СВАКУ ОД МЕРА ДАТИ ЛИСТУ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРЕДУЗЕЋА СА ИМЕНОМ, 

СЕДИШТЕМ И КОНТАКТ ТЕЛЕФОНОМ 

 

1) 
заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 

омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама 

 

 

 
EURO PVC DOO , ул. Железничка бб., Рашка ,  
062/500-035 , europvcraska@gmail.com  
број бодова : 100 

 

 
PIRAMIDA MINUS LADOVICA, Владимир Стојковић ПР, Ладовица   бб. , 
Власотинце 
063/ 10-72-718 ,  
prodaja@biropiramida.rs 
број бодова : 75,85 

 

 

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

060/ 0821-367 ,  

termomit@yahoo.com 

број бодова : 51,86 

2) 
набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa 

простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим 

 

TERMOKONVOJ PLUS DOO, Епископа Николаја 1, Земун – Београд,  

пословна јединица 1, Ивана Милутиновића 31, Зајечар, 
065/544-00-22 , 019/443-917 

milica.tk@gmail.com 

број бодова : 100 

 

ENERGY NET SERVICES DOO , ул Темеринска бр.111, Нови Сад 
021/686-1000 
servis@energynet.rs 

број бодова : 66,62 

 



 

5) 
замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и 

пратећег прибора 

 

ENERGY NET SERVICES DOO , ул Темеринска бр.111, Нови Сад 
021/686-1000 
servis@energynet.rs 

  број бодова : 66,62 

6) 
набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система 

(грејач простора или комбиновани грејач) 

 

ENERGY NET SERVICES DOO , ул Темеринска бр.111, Нови Сад 
021/686-1000 
servis@energynet.rs 

  број бодова : 90 

7) 

Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему 

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

грејног система 

 

ENERGY NET SERVICES DOO , ул Темеринска бр.111, Нови Сад 
021/686-1000 
servis@energynet.rs 

  број бодова : 90 

 


