
На основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова који спроводи град Краљево број 401-00-6/34/2022-01 од 11.03.2022. 
год, члана 20.Правилника о суфинансирању мере енергетске санације породичних кућа и 
станова  које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и 
уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде („Службени лист 
града Краљева’’, број 12/22) и Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу 
мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Краљева који је расписало 
Градско веће дана 02.06.2022.године број 011-168/2022-I, Комисија за реализацију мера 
енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Краљева  на седници 
одржаној  дана 03.08.2022.године утврдила је 

ПРЕЛИМИНАРНУ  ЛИСТУ 

 ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА  ПРИЈАВЉЕНИХ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ  ЗА 

УЧЕШЋЕ У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ 

ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА  

 

I. УТВРЂУЈЕ СЕ Прелиминарна листа привредних субјеката пријављених на Јавном позиву 

за учешће у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката по мерама: 

-заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са 

одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за породичне куће и 

станове. Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, 

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

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

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

глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида: 

1. Еuro pvc DOO Рашка – 100 бодова 

2. Hram 032 pvc trade DOO Прељина – 96,69 бодова 

3. Tehnomag proing DOO Краљево – 80,79 бодова 

4. Vujić  Invest DOO Valjevo – 72,08 бодова 

5. Sunce  Marinković DOO Крагујевац – 69,48 бодова 

6. ALUKS SRB DOO Краљево – 47,08 бодова 

7. АL-PER DOO Kраљево – 42,08 бодова 

 

 - набавка и постављање материјала за термичку изолацију зидова према негрејаном простору 

за породичне куће  

 Arhipro team DОО Kраљево - 100 бодова 
 
-  набавка и постављање материјала за термичку изолацију таваница за породичне куће 
 
 Arhipro  team DОО Kраљево - 100 бодова  
 
- набавка и инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег 

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



1. Gastec Vršac DОО Вршац - 100 бодова 

2.  Еnergy net services DОО Нови Сад - 83,36 бодова 

- набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или 

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

1. Termonkovoj plus DОО Зајечар – 100 бодова 

2. Radijator Inženjering  DОО Kраљево – 85,20 бодова 

3. Еnergy net services DОО Нови Сад – 66,62 бодова 

 

- замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора 

за породичне куће.  

1. Gastec Vršac DОО Вршац - 100 бодова 

2.  Еnergy net services DОО Нови Сад - 69,93 бодова 

 

- набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора 

или комбиновани грејач) за породичне куће. 

1. Gastec Vršac DОО Вршац - 100  бодова 
2.  Еnergy net services DОО Нови Сад - 67,72 бодова 
 
- 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. 

Еnergy net services DОО Нови Сад – 100 бодова 

 II.ОДБАЦУЈЕ СЕ пријава Exprespvc DOO, са седиштем у Kраљеву, ул. Ђуре Дукића број 66а,  
матични број: 21594962, ПИБ: 112039391 као непотпуна из разлога што садржина пријаве није 
у складу са Јавним позивом за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске 
санације стамбених објеката на територији града Краљева. 
 
III.Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року 
од три дана од дана објављивања ове прелиминарне листе на огласној табли града Краљева 
као и на званичној интернет страници Града Краљева www.kraljevo.rs у делу огласна табла. 
 
IV. На ову листу се може поднети приговор у року од 8 дана од дана објављивања на званичној 
интернет страници Града Краљева www.kraljevo.rs у делу огласна табла, као и на огласној 
табли Градске управе града Краљева закључно са даном 11.08.2022. године. 
Приговор се подноси у писаном облику и може се предати сваког радног дана у времену од 07-
15h на писарници Градске управе града Краљева за Комисију за реализацију енергетске 
санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Краљева. 
 
 

Председник Комисије 
Зорица Сретеновић 

 

 


