
  
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/07, 

83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018) ), члана члана 66. Статута општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/2019), члана 18. Пословника о раду 
Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09 ), члана 20 Правилника о 
суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова 
(Сл. Лист општине Куршумлија бр. 31/2021), на предлог Комисије за реализацију мера 
енергетске санације, Општинско веће општине Куршумлија, дана 25.08.2020. године 
доноси 

 

О Д Л У К У 
о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације 

  
1. Овом Одлуком врши се избор директних корисника у спровођењу мера енергетске 

санације по јавном позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мера 
енергетске санације  у домаћинствима на територији општине Куршумлија који је 
расписан 16.07.2021. године и објављен у Службеном листу бр. 32/2021, и то: 
 

РЕД.БР. НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА  

   

МЕРА 1 - Уградња и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, крова, таваница и 

осталих делова термичког омотача према негрејаном простору породичних кућа и станова 

   

1 МАСТЕРС доо Београд 

   

МЕРА 2 - Уградња и набавка материјала за термичку изолацију зидова, крова, таваница и 

осталих делова термичког омотача према негрејаном простору стамбених зграда и израда 

техничке документације за наведене радове 

   

1 МАСТЕРС доо Београд 

   

МЕРА 3 - Замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних 

елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним 

просторијама, на породичним кућама и становима, са пратећим грађевинским радовима.  

   

1 Ал стакло плус доо Блаце 

2 Милош Поповић ПР Куршумлија 

3 ПР Пирамида минус Ладовица 

4 EUROPVC Рашка 

5 МАСТЕРС доо Београд 

6 Пипини Куршумлија 



   

МЕРА 4 - Замена (набака са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних 

елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним 

просторијама, на стамбеним зградама, са пратећим грађевинским радовима; 

   

1 Ал стакло плус доо Блаце 

2 Милош Поповић ПР Куршумлија 

3 ПР Пирамида минус Ладовица 

4 МАСТЕРС доо Београд 

5 Пипини Куршумлија 

   

МЕРА 5 - Набавка и инсталацијa котлова, на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, 

брикет, сечка), грејачa простора за породичне куће 

   

1 ДОО Термоконвој плус Зајечар 

2 Energynet one Јагодина 

3 Energynet services Каћ 

4 WWTERM 2019 Прокупље  

   

МЕРА 6 - Набавка и инсталацијa котлована природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, 

брикет, сечка), грејачa простора,  за стамбене зграде  

   

1 ДОО Термоконвој плус Зајечар 

2 Energynet one Јагодина 

3 Energynet services Каћ 

4 WWTERM 2019 Прокупље  

   

МЕРА 7 - Набавка и уградња топлотних пумпи  и пратеће инсталације грејног система за 

породичне куће 

  

1 Energynet one Јагодина 

2 Energynet services Каћ 

3 WWTERM 2019 Прокупље  



  

 
2. Након доношења Решења о коначној листи крајњих корисника потписаће се 

уговор о спровођењу мера енергетске санације.  
 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у службеном листу 
општине Куршумлија, на интернет страници и огласној табли општине 
Куршумлија. 

 
 Број: II-02-57/2021-2 
 У Куршумлији, 25.08.2021. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 
                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                            

                                                                               Радољуб Видић, дипл.економиста  

  


