
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ГРАД КРАЉЕВО  

Комисија за реализацију  енергетске санације  

стамбених зграда породичних кућа  и                                                           

станова на територији града Краљево                                                           

Бр.011-217-1/2021-I                                                                                           

Дана:  12.08.2021.године 

 

       Комисија за реализацију  енергетске санације стамбених зграда 

породичних кућа  и  станова на територији града Краљева,  а  на основу члана 

15. Правилника о суфинасирању мера енергетске санације стамбених зграда и 

породичних кућа и станова број 011-204/2021-I oд  19.07.2021 године 

(„Сл.лист. града Краљева „ бр. 24/21) на седници одржаној  дана 

12.08.2021.године  утврдила је : 

  

                                                ПРЕЛИМИНАРНУ  

      Листу вредновања и рангирања директних корисника пријављених на 

Јавном конкурсу за учешће привредних субјеката у спровођењу мера  

енергетске санације у домаћинствима на територији града Краљева  за       

2021  годину  

 

I.Утврђује се  Прелиминарна Листа вредновања и рангирања директних 

корисника пријављених на Јавном конкрсу за учешће привредних субјеката у 

спровођењу мера  енергетске санације у домаћинствима на територији града 

Краљева   за Меру 2 –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.  и за Меру  3 спољних прозора 

и врата   и других транспарентних елемената термичког омотача са 

одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на 

становима , са пратећим грађевинским радовима према следећем табеларном 

приказу:  



 

 

        Неблаговремене пријаве су Termax plus д.о.о. Конарево (предато на 

писарници Градске управе града Краљева дана 05.08.2021.године у 14h и 

Термоконвој плус д.о.о. Београд (предато у пошти Зајечар 1, дана 

05.08.2021.године у 12h).  

          II.На ову листу се може поднети приговор у року од 3 дана  од дана 

објављивања  Листе на званичној  интернет  страници Града Краљева  

www.kraljevo.rs  у делу огласна табла,  закључно са даном 16.08.2021.године 

          Приговор се подноси  у писаном облику Комисији  за реализацију  

енергетске санације стамбених зграда породичних кућа  и  станова на 

територији града Краљево и може се предати: 

-сваког радног дана  у времену од 07-15h  на писарници Градске управе града 

Краљева или поштом на адресу: Град Краљево, Одсек за заштиту животне 

средине , Трг Јована Сарића 1, 36000 Краљево 

На полеђини  обавезно навести тачан назив и адресу пошиљаоца, односно 

подносиоца приговора. 

III. Ову листу обајвити на званичној интернет  страници  Града Краљева 

www.kraljevo.rs  у делу огласна табла. 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

                                                                         Зорица Сретеновић 

Редни бр. Име привредног субјекта Број бодова 

1.  EXPRESPVC  DOO,  Kраљево 100,00 

2.  EURO-PVC  DOO,  Рашка 78,68 

3.  ТЕХНОМАГ  ПРОИНГ ДОО,  Краљево 78,62 

4.  СУНЦЕ  МАРИНКОВИЋ ДОО,  Крагујевац 72,77 

5.  СТАКЛОРЕКЛАМ  АД,  Лучани 60,48 

http://www.kraljevo.rs/
http://www.kraljevo.rs/


 

 


