
          

 

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВА ПРИСТИГЛИХ НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА 

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ 

ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

На основу Записника Комисије за реализацију  мера енергетске санације, од 15.06.2022. године, 
Координатор Комисија за реализацију мера енергетске санације предлаже прелиминарну листу 
пријава које су пристигле на Јавни позив: 

Мера 1. заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са 

одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће 

 
Ред. 

бр. 

Назив привредног субјекта Заводни 

број 

Број 

бодова 

Напомена 

1. ГРАЂЕВИНСКА ЗАНАТСКА ЗАДРУГА 

ПИОНИР - Власотинце 

400-36-11/22 100 У оквиру цене наведене су и цене 

окапнице, прозорске даске, ПВЦ 

ролетне, обраде око прозорa гипс-

картон плочама, глетовање, обрада 

ивица и кречење око прозора. 
2. Еуро ПВЦ Д.о.о.-Рашка, 400-36-1/22 91,01 У оквиру цене наведене су и цене 

окапнице, прозорске даске, ПВЦ 

ролетне, обраде око прозорa 

3. Самостално занатска производна и 

угоститељска радња Лука С Милан 

Станковић ПР - Власотинце 

400-36-10/22 83,56 У оквиру цене наведене су и цене 

окапнице, прозорске даске, ПВЦ 

ролетне, обраде око прозорa 

4. Војкан Станковић ПР производња 

АЛУ и ПВЦ намештаја столарија - 

Војкан – Орашје 

400-36-5/22 60,41 У оквиру цене наведене су и цене 

окапнице, прозорске даске, ПВЦ 

ролетне, обраде око прозорa 

5. Ненад Младеновић предузетник, 

грађевинска радња, Евростил – Н – 

Власотинце 

400-36-9/22 43,66 У оквиру цене наведене су и цене 

окапнице, прозорске даске, ПВЦ 

ролетне, обраде око прозорa 

6. Столарска радња Ратко Коцић – 

Власотинце 

400-36-6/22 42,94 У оквиру цене наведене су и цене 

окапнице, прозорске даске, ПВЦ 

ролетне, обраде око прозорa 

7. Владимир Стојковић ПР ПИРАМИДА 

МИНУС -Ладовица, 

400-36-4/22 41,52 У оквиру цене наведене су и цене 

окапнице, прозорске даске, ПВЦ 

ролетне, обраде око прозорa 

8. Алу и ПВЦ столарија „Марковић-

ДГ“ пр. Горан Марковић – 

Власотинце 

400-36-7/22 41 У оквиру цене нису наведене- цене 

окапнице, прозорске даске, ПВЦ 

ролетне, обраде око прозора. 

9. Ненад Станковић Пр грађевинска 

радња Црна Трава 

400-36-13/22 33,65 У оквиру цене је наведена цена 

обраде око прозора. 

10. Бобан Стаменковић Пр.Уградња 

Алу и ПВЦ столарија 3С-Власотинце 

400-36-3/22 28,13 У оквиру цене је наведена цена 

обраде око прозора. 

11. Мануел Коцић Пр. Производња 

столарије Коцић фенстер систем – 

Власотинце 

400-36-2/22 27,04 У оквиру цене је наведена цена 

обраде око прозора. 

 

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 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 
Број:  
Датум: 16.06.2022. 
ВЛАСОТИНЦЕ 
Трг ослобођења 12 



 
Ред. 

бр. 

Назив привредног субјекта Заводни 

број 

Број 

бодова 

Напомена 

1. ГРАЂЕВИНСКА ЗАНАТСКА ЗАДРУГА 

ПИОНИР - Власотинце 

400-36-11/22 100 У оквиру цене наведене су цене за 

набавку материјала и израда фасаде 

са свим елементима која укључује и 

термичку изолацију 

 

Мера 3. постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за 

породичне куће 

 
Ред. 

бр. 

Назив привредног субјекта Заводни 

број 

Број 

бодова 

Напомена 

1. ГРАЂЕВИНСКА ЗАНАТСКА ЗАДРУГА 

ПИОНИР - Власотинце 

400-36-11/22 100 У оквиру цене наведене су цене за 

набавку материјала и постављање 

термичке изолације од минералне 

вуне дебљине 15 cm на таваницу по 

m2 

 

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. 

 
Ред. 

бр. 

Назив привредног субјекта Заводни 

број 

Број 

бодова 

Напомена 

1. Трговинска радња и сервис 

Ранђеловић – Власотинце  

400-36-8/22 80 У оквиру цене наведене су цене за 

набавку и  инсталацију котла на 

пелет капацитета 20kW 

2. Energy net services доо, Нови Сад, 400-36-14/22 67,39 У оквиру цене наведене су цене за 

набавку и  инсталацију котла на 

пелет капацитета 20kW 

3. Термо Хоме д.о.о.-Власотинце 400-36-12/22 60,76 У оквиру цене наведене су цене за 

набавку и  инсталацију котла на 

пелет капацитета 20kW 

 

Мера 5.  замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег 

прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде. 

 
Ред. 

бр. 

Назив привредног субјекта Заводни 

број 

Број 

бодова 

Напомена 

1. Трговинска радња и сервис 

Ранђеловић – Власотинце  

400-36-8/22 80 У оквиру цене наведене су цене за : 

-Набавку и  инсталацију 

циркулационе пумпе са 

променљивим бројем обртаја,за 

проток 1 m3/h, напор 50 kPa (тип 

Grundfos alpha, WilloYonosи др) 

-Набавку и  уградњу челичног 

панелног радијатора димензија 

600/800, тип 22 

- Набавку и  уградњу радијаторског 

вентила са термоглавом, DN15 NP6 

2. Energy net services доо, Нови Сад, 400-36-14/22 74,99 У оквиру цене наведене су цене за : 

-Набавку и  инсталацију 

циркулационе пумпе са 

променљивим бројем обртаја,за 

проток 1 m3/h, напор 50 kPa (тип 

Grundfos alpha, WilloYonosи др) 

-Набавку и  уградњу челичног 

панелног радијатора димензија 



600/800, тип 22 

- Набавку и  уградњу радијаторског 

вентила са термоглавом, DN15 NP6 

3. Термо Хоме д.о.о.-Власотинце 400-36-12/22 65,95 

 

У оквиру цене наведене су цене за : 

-Набавку и  инсталацију 

циркулационе пумпе са 

променљивим бројем обртаја,за 

проток 1 m3/h, напор 50 kPa (тип 

Grundfos alpha, WilloYonosи др) 

-Набавку и  уградњу челичног 

панелног радијатора димензија 

600/800, тип 22 

- Набавку и  уградњу радијаторског 

вентила са термоглавом, DN15 NP6 

 

Мера 6.  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 

 
Ред. 

бр. 

Назив привредног субјекта Заводни 

број 

Број 

бодова 

Напомена 

1. Energy net services доо, Нови Сад,  400-36-14/22; 100 У оквиру цене наведене су цене за 

набавку и уградњу соларног 

колектора у инсталацију за 

централну припрему потрошне 

топле воде капацитета 

акумулационог бојлера 200 литара 

 

Финансијска средства за реализацију програма јавног конкурса обезбеђена су буџетом општине 

Власотинце за 2022. годину на основу Одлуке о буџету општине Власотинце за 2022. годину 

(„Службени гласник града Лесковца“ бр. 46/21 од 23.12.2021. године), програм 0501 – Eнергетска 

ефикасност и обновљиви извори енергије, Активност 0001 – Енергетски менаџмент, функција 660 на 

позицији 95/0, екон. класификације 454000 – Субвенције приватним предузећима, средства у износу 

од 4.000.000,00 динара и Министарства енергетике и рударства у оквиру реализације програма 

финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2022. години у 

износу од 4.000.000,00 динара, а у складу са чланом 20.став 1.тачка 8.Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 – други закон ...47/18), члана 69 и 70. Закона о енергетској  

ефикасности рационалној употреби енергије („Сл. гласник РС“ број  40/21), Одлуке о бесповратном 

суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава 

стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени гласник града Лесковца“ број 4/22) и 

Правилником о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 

станова општине Власотинце 01бр. 06-18-4/2022 од 08.04.2022. године. 

Максимални износ бесповратних средстава који додељује Општина и МРЕ за финансирање 

појединачних пројеката грађана износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом. 

Максимални износ одобрених средстава по појединачном пројекту износи:  
• за меру 1. – до140.000,00 динара са ПДВ-ом по објекту;  

• за меру 2. - до 210.000,00 динара са ПДВ-ом по објекту;  

• за меру 3. - до 150.000,00 динара са ПДВ-ом по објекту;  

• за меру 4. - до 85.000,00 (котлови на гас) и до 110.000,00 динара (котлови на пелет, сечку) са ПДВ-
ом по објекту;  

• за меру 5. - до 100.000,00 динара са ПДВ-ом по објекту; 

• За меру 6. – до 140.000,00 динара са ПДВ-ом по објекту. 



 

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. 
                                                                                                                              

            КООРДИНАТОР КОМИСИЈА 

 ______________________ 


