Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Комисија за реализацију мера енергетске санације
Број: 06-425-1/2022-V-01
Дана: 03. јуна 2022. године
Крагујевац
Комисија за реализацију мера енергетске санације( у даљем тексту:Комисија),
на основу члана 13. и 21. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације
породичних кућа и станова, које се односе на унапређење термичког омотача,
термичких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему
потрошне топле воде („Службени лист града Крагујевца“ број 16/22), поглавља II
Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације број 112493/22-V од 13. маја.2022. године и поглавља VIII Јавног позива за учешће привредних
субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији
града Крагујевца, број 312-750/22-V од 13. маја.2022. године, доноси
ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ
ИЗАБРАНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
I
Привредни субјекти који су изабрани у складу са условима из Јавног позива за
учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених
објеката на територији града Крагујевца, број 312-750/22-V од 13. маја.2022. године (у
даљем тексту:Јавни позив), су:
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
Eуро ПВЦ доо
2
ХРАМ 032 ПВЦ ТРАДЕ доо
3
ЗПР Либра
4
Роллфенстер
5
Вујић Инвест доо
6
Сунце Маринковић
7
Термоинжењеринг
8
КГ Промет доо
9
СГ Лине
Mере 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
1
Донић доо
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 и станове
Kотлови на гас
1
Гастец Вршац доо
2
СЗР Водо-монт
3
Енерџи Нет Сервисес
4
Гас КГВЕ доо
5
Примус Аква доо
6
Техногас

7
СЗТР Елтех – Термотехника
8
КГ Узор доо
9
Донић доо
Kотлови на пелет
1
Термоконвој плус доо
2
СЗР Водо-монт
3
Гас КГВЕ доо
4
Енерџи Нет Сервисес
5
Примус Аква доо
6
Донић доо
Мера 5
Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних теларадијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове
1
Гастец Вршац доо
2
СЗР Водо-монт
3
Гас КГВЕ доо
4
Примус Аква доо
5
Техногас доо
6
Енерџи Нет Сервисес
7
Донић доо
Мера 6
Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног
система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће
1
Гас КГВЕ доо
2
Енерџи Нет Сервисес
3
СЗТР Елтех – Термотехника
4
Примус Аква доо
5
Техногас доо
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
Гас КГВЕ доо
2
Примус Аква доо
3
Техногас доо
4
СЗТР Елтех – Термотехника
5
Енерџи Нет Сервисес
II
Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену
документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у
року од три (3) дана од дана објављивања листе.
На ову листу учесници Јавног позива могу изјавити приговор Комисији у року од
осам (8) дана од дана њеног објављивања на огласној табли Градске управе и
званичној интернет страници Града.
I
Ову Прелиминарну листу објавити на огласној табли Градске управе и званичној
интернет страници Града.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Гордана Стојановић

