
 На основу члана 66. став 1. тачка 23) Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", број 4/2019 и 67/2021), члана 20. став 8. Правилника о суфинансирању 
мера 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 по јавном позиву управе за подстицање и 
унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22  („Сл. лист града Зајечара“, број 14/22 и 
26/22) и главе VIII став 9. Јавног позива за учешће привредних субјеката у 
спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града 
Зајечара, Градско веће града Зајечара, на седници одржаној 14.10. 2022. године, 
донело је  

 
 

 О  Д  Л  У  К  У  
О ИЗБОРУ – ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА – ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА 
 
 
I 
 

 Директни корисници – привредни субјекти, који су изабрани за мере енергетске 
санације стамбених објеката на територији града Зајечара, су за: 
 
 меру: „заменa спољних прозора и врата и других транспарентних 
елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према 
негрејаним просторијама за станове и куће“ 
 

Редни 
број 

Заводни број Назив привредног субјекта 
Број 

поена 

1. 
IV/02 број 6741 од 
07.09.2022. 
године 

EURO – PVC D.O.O. RAŠKA, Железничка бб, 36 
350 Рашка 

100,00 

2. 
IV/02 број 6859 од 
12.09.2022. 
године 

ZTR PROGLASS STOLARIJA, IVAN ALEKSIĆ 
PR ZAJEČAR, Светозара Марковића бр.59, 19 
000 Зајечар 

90,25 

3. 
IV/02 број 6953 од 
15.09.2022. 
године 

АЛУПЛАСТИК АЛФА Д.О.О. ЗАЈЕЧАР, Хајдук 
Вељкова бр.106, 19 000 Зајечар 

70,99 

4. 
IV/02 број 6917 од 
14.09.2022. 
године 

DRAGAN DIMITRIJEVIĆ PR SCHTRANGER, 
Велика Јасикова бб, Зајечар 

55,94 

5. 
IV/02 број 1177 од 
12.09.2022. 
године 

VLADIMIR STOJKOVIĆ PR PIRAMIDA MINUS, 
Ладовица бб, 16 210 Власотинце 

51,72 

 
 меру: „постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, 
подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору 
за породичне куће, осим кровног покривача и таваница за породичне куће“ 
 

Редни 
број 

Заводни број Назив привредног субјекта 
Број 

поена 

1. 
IV/02 број 6917 од 
14.09.2022. 

DRAGAN DIMITRIJEVIĆ PR SCHTRANGER, 
Велика Јасикова бб, Зајечар 

80,00 



године 

  
 меру: „постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод 
кровног покривача за породичне куће“ 
 

Редни 
број 

Заводни број Назив привредног субјекта 
Број 

поена 

1. 
IV/02 број 6917 од 
14.09.2022. 
године 

DRAGAN DIMITRIJEVIĆ PR SCHTRANGER, 
Велика Јасикова бб, Зајечар 

80,00 

 
 меру: „набавка и инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, 
или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за 
породичне куће и станове“ 
 

Редни 
број 

Заводни број Назив привредног субјекта 
Број 

поена 

1. 
IV/02 број 1209 од 
19.09.2022. 
године 

ENERGY NET ONE DOO JAGODINA, Рибарска 
бр.9, 35 000 Јагодина 

90,00 

2. 
IV/02 број 6917 од 
14.09.2022. 
године 

DRAGAN DIMITRIJEVIĆ PR SCHTRANGER, 
Велика Јасикова бб, Зајечар 

53,20 

 
 меру: „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“ 
 

Редни 
број 

Заводни број Назив привредног субјекта 
Број 

поена 

1. 
IV/02 број 6935 од 
15.09.2022. 
године 

TERMOKONVOJ PLUS DOO, Beograd, Ивана 
Милутиновића бр.31, 19 000 Зајечар 

100,00 

2. 
IV/02 број 1209 од 
19.09.2022. 
године 

ENERGY NET ONE DOO JAGODINA, Рибарска 
бр.9, 35 000 Јагодина 

63,18 

3. 
IV/02 број 6917 од 
14.09.2022. 
године 

DRAGAN DIMITRIJEVIĆ PR SCHTRANGER, 
Велика Јасикова бб, Зајечар 

51,01 

 
 меру: „замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-
радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове“ 
 

Редни 
број 

Заводни број Назив привредног субјекта 
Број 

поена 

1. 
IV/02 број 6935 од 
15.09.2022. 
године 

TERMOKONVOJ PLUS DOO, Beograd, Ивана 
Милутиновића бр.31, 19 000 Зајечар 

100,00 

2. 
IV/02 број 1209 од 
19.09.2022. 
године 

ENERGY NET ONE DOO JAGODINA, Рибарска 
бр.9, 35 000 Јагодина 

49,09 

3. IV/02 број 6917 од DRAGAN DIMITRIJEVIĆ PR SCHTRANGER, 45,61 



14.09.2022. 
године 

Велика Јасикова бб, Зајечар 

 
  
 меру: „набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног 
система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће“ 
 

Редни 
број 

Заводни број Назив привредног субјекта 
Број 

поена 

1. 
IV/02 број 6935 од 
15.09.2022. 
године 

TERMOKONVOJ PLUS DOO, Beograd, Ивана 
Милутиновића бр.31, 19 000 Зајечар 

100,00 

2. 
IV/02 број 1209 од 
19.09.2022. 
године 

ENERGY NET ONE DOO JAGODINA, Рибарска 
бр.9, 35 000 Јагодина 

67,59 

3. 
IV/02 број 6917 од 
14.09.2022. 
године 

DRAGAN DIMITRIJEVIĆ PR SCHTRANGER, 
Велика Јасикова бб, Зајечар 

51,95 

 
 меру: „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“ 
 

Редни 
број 

Заводни број Назив привредног субјекта 
Број 

поена 

1. 
IV/02 број 6935 од 
15.09.2022. 
године 

TERMOKONVOJ PLUS DOO, Beograd, Ивана 
Милутиновића бр.31, 19 000 Зајечар 

100,00 

 
II 

 
 Одлуку објавити на огласној табли Градске управе града Зајечара и на 
званичној интернет страници града Зајечара. 
  
 Одлуку доставити Одељењу за обједињене јавне набавке и локални 
економски развој, Комисији за реализацију мера енергетске санације и архиви. 
 
 
 
III бр. 011-31/22 
 
У Зајечару, 14.10.2022. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
  

                                                                       
 

        ПРЕДСЕДНИК  
                                                                             Бошко Ничић 

 
 



О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  
 

 Градско веће града Зајечара расписало је Јавни позив за учешће привредних 
субјеката у спровођењу мере енергетске санације стамбених објеката на територији 
града Зајечара, објављеног на званичној страници града Зајечара 31.08.2022. године, 
на који се јавило 7 подносиоца пријава. 
 Комисија за реализацију мера енергетске санације је након разматрања и 
оцењивања пристиглих пријава, утврдила да свих 7 пријава, испуњава све услове, у 
складу са критеријумима предвићеним Правилником и Јавним позивом. 
 Прелиминарне појединачне листе привредних субјеката (директних корисника) 
за сваку меру, посебно су објављене дана 29.09.2022. године на огласној табли 
Градске управе града Зајечара и званичној интернет страници града Зајечара. 
 На прелиминарне листе није било изјављених приговора.  
 Чланом 66. став 1. тачка 23) Статута града Зајечара, прописано је да Градско 
веће врши и друге послове, у складу са законом. 
 Чланом 20. став 8. Правилника о суфинансирању мера 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 по јавном позиву управе за подстицање и унапређење 
енергетске ефикасности ЈП1/22 (у даљем тексту Правилник), прописано је да одлуку 
о избору  директних корисника у спровођењу мера енергетске санације, доноси 
Градско веће града Зајечара. 
 Главом VIII став 9. Јавног позива за учешће привредних субјеката у 
спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града 
Зајечара, прописано је да одлуку о избору  директних корисника у спровођењу мера 
енергетске санације, доноси Градско веће града Зајечара, а ставом 9. да се одлука о 
избору  директних корисника у спровођењу мера енергетске санације објављује на 
огласној табли Градске управе и званичној интернет страници града Зајечара. 
 С обзиром на напред наведено, Градско веће града Зајечара, је на основу 
члана 20. став 8. Правилника одлучило као у диспозитиву. 
 
 
           

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

                                                                                         
 

 


