
 На основу члана 20. став 2. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације 

породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, 

темотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошње топле 

воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикаснисти ЈП1/22  

(„Службени лист општине Куршумлија 14/2022) Комисија за реализацију мера енергетске санације 

општине Куршумлија на седници одржаној дана 03.06.2022. године утврђује 

 

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ 

ДИРЕКТИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

 
 Утврђује се прелиминирна листа директних корисника (привредних субјеката) за 
реализацију мера енергетске санације кроз суфинансирање мера енергетске санације породичних 
кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, темотехничких 
инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошње топле воде по јавном 
позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикаснисти ЈП1/22, и то: 
 
  

РЕДНИ 
БРОЈ 

НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА  БРОЈ БОДОВА 

      

МЕРА 1 - заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 
омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове 
и куће  

      

1 Ал стакло плус доо Блаце 90.22 

2 ЕУРО ПВЦ Рашка 90.00 

3 Милош Поповић ПР Куршумлија 64.97 

4 СЗР Канда Куршумлија 54.68 

5 Пирамида минус Власотинце 33.07 

      

МЕРА 2 - постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и 
осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и 
стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене 
заједнице. 

  нема пријава   

МЕРА 3 - постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача 
за породичне куће 

  нема пријава   

МЕРА 4 - набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, 
брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) 
ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице. 

      

1 Energynet services  доо Нови сад 74.76 

2 WWTERM 2019 Прокупље  65.00 

      



МЕРА 5 - замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и 
пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде. 

      

1 Energynet services  доо Нови сад 74.76 

2 WWTERM 2019 Прокупље  65.00 

      

МЕРА 6 - набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач 
простора или комбиновани грејач) за породичне куће. 

      

1 Energynet services  доо Нови сад 74.76 

2 WWTERM 2019 Прокупље  65.00 

      

МЕРА 7 - 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. 

      

1 Energynet services  доо Нови сад 74.76 

2 WWTERM 2019 Прокупље  65.00 

      
 
 Прелиминарну листу директних корисника објавити на огласној табли и званичној интернет 
страници Општине Куршумлија. 
 Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по 
утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања 
листе. 
 На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора 
Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. 

 
Број: II 452- 3/2022-1 

Датум: 03.06.2022.године 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА  
ЕНЕРГЕСКЕ САНАЦИЈЕ 

Председник комисије 


