
ПРЕДЛОГ 

 

На предлог Комисије за реализацију енергетске санације (удаљем тексту :Комисија), а 

у складу са  чланом  12. и 20. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације 

породичних кућа, станова и  стамбених зграда („Сл. Гласник општине Велико Градиште„ бр. 

10/22), а на основу члана 70. Статута општине Велико Градиште (''Сл.гласник општине Велико 

Градиште'' бр. 2/19), Општинско веће општине Велико Градиште на __ седници одржаној дана 

________ г. доноси:  

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ   

ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ  СУБЈЕКАТА) ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА  ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

 

Члан 1. 

Утвђује се листа директних кориника (привредних субјеката) за реализацију Програма 

енергетске санације, у оквиру следећих мера: 

 
Мера 1: 

• Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са 

одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће  

 

1. 

Назив привредног субјекта: ПД *ЕУРО ПВЦ* доо Рашка 

Број пријаве 800/2022-07 

Адреса : Железничка бб, Рашка 36350 

Контакт телефон : 062/500-035 

e-mail: europvcrask@gmail.com 

Понуђена цена са ПДВ-ом и бодови за понуђену 

цену (РСД) 
33.990,00 60 

Рок важења цене и бодови за рок важења цене 80 40 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 100 

 

1. 

Назив привредног субјекта: 
ПД *ВУЈИЋ Инвест* доо 

Ваљево 

Број пријаве 809/2022-07 

Адреса : 
Алексе Дундића 61/1, Ваљево, 

14000 

Контакт телефон : 014/227-201 

e-mail: vujicvaljevo@yahoo.com 

Понуђена цена са ПДВ-ом и бодови за понуђену 

цену (РСД) 
63.576,00 32 

Рок важења цене и бодови за рок важења цене 76 40 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 72 
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Мера 2: 

• Постављање и набавка 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 

 

 

Мера 3: 

• Постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за 

породичне куће 

 

 

Мера 4: 

• Набавка и  инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена 

постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове 

или стамбене заједнице 

 

4. 

Назив привредног субјекта: ПД *GASTEK* доо Вршац 

Број пријаве 804/2022-07 

Адреса : Ђуре Цвејића 2, Вршац 26300 

Контакт телефон : 013/2831-807 

e-mail: gastec.rs@gmail.com 

Набавка и инсталација конвенционалног котла 

на природни гас капацитета 20 kW 
83.650,00 60 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 60 

 

 

4. 

Назив привредног субјекта: 
ПД *ЕНЕРЏИ нет Оне* доо 

Јагодина 

Број пријаве 808/2022-07 

Адреса : Рибарска 9, Јагодина 35000 

Контакт телефон : 035/250-501 

e-mail: jagodina@energynet.rs 

Набавка и инсталација конвенционалног 

котла на природни гас капацитета 20 kW 
94.063,00 53 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 53 
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4. 

Назив привредног субјекта: 
СЗР *Елтекс-Термотехника* 

Пожаревац 

Број пријаве 836/2022-07 

Адреса : Косовска 125, Пожаревац 12000 

Контакт телефон : 063/212-302 

e-mail: elteh012@gmail.com 

Набавка и инсталација конвенционалног котла 

на природни гас капацитета 20 kW 
293.000,00 17 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 17 

 

 

Мера 5: 

• Набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa 

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

породичне куће, станове или стамбене заједнице 

5. 

Назив привредног субјекта: 
ПД *ЕНЕРЏИ нет Оне* доо 

Јагодина 

Број пријаве 808/2022-07 

Адреса : Рибарска 9, Јагодина 35000 

Контакт телефон : 035/250-501 

e-mail: jagodina@energynet.rs 

Набавка и инсталација котла на пелет 20 kW 317.693,00 60 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 60 

 

 

 

 

 

 

Мера 6: 

• Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег 

прибора за породичне куће, станове или стамбене заједнице 

 

6. 

Назив привредног субјекта: 
ПД *ЕНЕРЏИ нет Оне* доо 

Јагодина 

Број пријаве 808/2022-07 

Адреса : Рибарска 9, Јагодина 35000 

Контакт телефон : 035/250-501 

e-mail: jagodina@energynet.rs 
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Набавка и уградња циркулационе пумпе са 

промењљивим бројем обртаја, за проток 1 

m3/h, напор 50 kP   (тип Grundfos Alpha, 

Willo Jons и др.) 

48.181,00 20 

Набавка и уградња челичног панелног 

радијатора димензија 600/800, тип 32 
13.436,00 20 

Набавка и уградња радијаторског вентила са 

термоглавом, DN15 NP6 
6.816,60 20 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 60 

 

 

Мера 7: 

• Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора 

или комбиновани грејач) за породичне куће, станове или стамбене заједнице 

 

7. 

Назив привредног субјекта: ПД *GASTEK* доо Вршац 

Број пријаве 804/2022-07 

Адреса : Ђуре Цвејића 2, Вршац 26300 

Контакт телефон : 013/2831-807 

e-mail: gastec.rs@gmail.com 

Набавка и уградња топлотне пумпе ваздух-

вода, капацитета грејања 7 kW 
477.765,00 60 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 60 

 

 

7. 

Назив привредног субјекта: 
ПД *ЕНЕРЏИ нет Оне* доо 

Јагодина 

Број пријаве 808/2022-07 

Адреса : Рибарска 9, Јагодина 35000 

Контакт телефон : 035/250-501 

e-mail: jagodina@energynet.rs 

Набавка и уградња топлотне пумпе ваздух-

вода, капацитета грејања     7 kW 
679.893,00 42 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 42 
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7. 

Назив привредног субјекта: 
СЗР *Елтекс-Термотехника* 

Пожаревац 

Број пријаве 836/2022-07 

Адреса : Косовска 125, Пожаревац 12000 

Контакт телефон : 063/212-302 

e-mail: elteh012@gmail.com 

Набавка и уградња топлотне пумпе ваздух-

вода, капацитета грејања     7 kW 
740.000,00 39 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 39 

 

 

Мера 8: 

• Набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле 

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

породичне куће 

8. 

Назив привредног субјекта: СЗР *ЕЛСОЛ* Пожаревац 

Број пријаве 807/2022-07 

Адреса : 
Хајдук Вељкова 196, Пожаревац 

12000 

Контакт телефон : 012/7525-290 

e-mail: office@elsol.rs 

Набавка и уградња соларног колектора у 

инсталацију за централну припрему 

потрошне топле воде капацитета 

акумулационог бојлера 200 литара 

350.000,00 60 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 60 

 

 

8. 

Назив привредног субјекта: 
СЗР *Елтекс-Термотехника* 

Пожаревац 

Број пријаве 836/2022-07 

Адреса : Косовска 125, Пожаревац 12000 

Контакт телефон : 063/212-302 

e-mail: elteh012@gmail.com 
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Набавка и уградња соларног колектора у 

инсталацију за централну припрему 

потрошне топле воде капацитета 

акумулационог бојлера 200 литара 

528.000,00 40 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 40 

 

 

 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине 

Велико Градиште''.  

 

 

Образложење 

Комисија за реализацију енергетске санације (удаљем тексту :Комисија) је на седници 

одржаној дана 27.7.2022.г. утврдила Предлог Одлуке о избору директних кориника 

(привредних субјеката) за реализацију мера енергетске санације. 

Предлог Одлуке је упутила Општинском већу ради утврђивања коначне Одлуке о избору 

директних корисника. 

Општинско веће је разматрајући достављени предлог нашло да је исти оправдан и усвојило га 

је једногласно. 

Разлог хитности доношења односно ступања на снагу ове Одлуке постоји у неопходности 

почетка спровођења мера из ове Одлуке, као и даљег расписивања јавних позива за привредне 

субјекте и грађанство а у вези с пројектима из области енергетске ефикасности односно 

санације. 

 

Предлагач: Комисија за реализацију енергетске санације   


