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Кпмисија за реализацију  енергетске санације ппрпдичних кућа путем уградое спларних 

панела за прпизвпдоу електричне енергије за сппствене пптребе на теритприји града 

Краљева а на пснпву члана 12. Правилника п суфинансираоу енергетске санације 

ппрпдичних кућа путем уградое спларних панела за прпизвпдоу електричне енергије за 

сппствене пптребе ( „Службени лист града Краљева“ брпј 36/21) на седници пдржанпј  

дана 09.02.2022.гпдине утврдила је  

 

 

ПРЕЛИМИНАРНУ  

Листу вреднпваоа и рангираоа директних кприсника пријављених на Јавнпм ппзиву за 

учешће привредних субјеката у спрпвпђеоу мере енергетске санације ппрпдичних кућа 

путем уградое спларних панела за прпизвпдоу електричне енергије за сппсствене 

пптребе на теритприји града Краљева  

 

I.УТВРЂУЈЕ СЕ Прелиминарна листа вреднпваоа и рангираоа директних кприсника кпји су 

изабрани у складу са Јавним ппзивпм за учешће привредних субјеката у спрпвпђеоу мере 

енергетске санације ппрпдичних кућа путем уградое спларних панела за прпизвпдоу 

електричне енергије за сппствене пптребе на теритприји града Краљева брпј VIII-31/22 пд 

09.02.2022. гпд. према следећем табеларнпм приказу:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Редни 
бр. 

Број пријаве 
 

Назив привредног субјекта Број бодова 

1.  
VIII-553-1/16 Telefon inženjering doo Zemun 

Beograd, mat.br.20238950 82,93 

2.  

VIII-553-1/12 Svetlost communications doo 

Kraljevo, mat.br. 20106204 80,00 

3.  

VIII-553-1/13 MLS EXING doo Beograd 

mat.br.06699332 74,75 

4.  

VIII-553-1/6 Green watt innovations doo 

Beograd, mat.br.21461741 

70,42 

 

5.  
VIII-553-1/1 Energy net services doo Kać, 

mat.br. 20865547 61,96 

6.  

VIII-553-1/15 

Master solar doo, N.Beograd 

mat.br.20634669 

 

54,36 

 

7.  

VIII-553-1/4 RD SOLAR SISTEM DOO 

Kragujevac, mat.br.20772174 42,38 



 

 

 

 

 

II 

Привредни субјекти чије су пријаве пдбачене пд стране Кпмисије кап неуредне, јер 

нису у складу са Јавним ппзивпм су:  

 

III 

Учесници Јавнпг ппзива имају правп увида у ппднете пријаве и прилпжену 

дпкументацију пп утврђиваоу прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у 

рпку пд три (3) дана пд дана пбјављиваоа листе.  

Редни бр. 
Број пријаве 

 
Назив привредног субјекта 

1.  
VIII-553-1/2 MT Komeks doo Beograd 

2.  
VIII-553-1/3 Green energy save group doo N.Sad 

3.  
VIII-553-1/5 SZR ELSOL Požarevac 

4.  
VIII-553-1/7 Elektrovizija doo Kragujevac 

5.  
VIII-553-1/8 SOK doo Kraljevo 

6.  
VIII-553-1/9 KAY 48 DOO Beograd  

7.  
VIII-553-1/10 STH ENERGY DOO Kraljevo 

8.  
VIII-553-1/11 Maraton Ćuprija 

9.  
VIII-553-1/14 Conseko doo Beograd 



На пву листу учесници Јавнпг ппзива мпгу изјавити пригпвпр Кпмисији у рпку пд 

псам (8) дана пд дана оенпг пбјављиваоа на пгласнпј табли Градске управе и званичнпј 

интернет страници Града. 

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

                                                                                                            Зприца Сретенпвић 

 


