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 На основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних 

кућа и станова, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких 

инсталација и уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде, 

по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности бр. 

ЈП1/22, бр. 06-221/2022-01-3 од 31. маја 2022. године, а по истеку рока за подношење 

приговора на Прелиминарну листу изабраних директних корисника – привредних 

субјеката, бр. 06-326/2022-01-3 од 11. јула 2022. године, сачињену након спроведеног 

Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације 

стамбених објеката на територији општине Аранђеловац у 2022. години, бр. 06-275/2022-

01-3 од 22. јуна 2022. године, Комисија за реализацију мера енергетске санације на 

територији општине Аранђеловац сачинила је следећу коначну 

 

 

Л И С Т У 

изабраних директних корисника – привредних субјеката 
 

 

На основу Одлуке Општинског већа општине Аранђеловац о расписивању Јавног 

конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације 

стамбених објеката на територији општине Аранђеловац бр. 06-261/2022-01-3 од 21. јуна 

2022. године, Комисија за реализацију мера енергетске санације на територији општине 

Аранђеловац, именована Решењем о образовању Комисије бр. 06-265/2022-01-3 од 21. 

јуна 2022. године, расписала је 22. јуна 2022. године Јавни конкурс за учешће привредних 

субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији 

општине Аранђеловац у 2022. години. 

 

Истеком рока за подношење пријава по Јавном конкурсу за учешће привредних 

субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији 

општине Аранђеловац у 2022. години бр. 06-275/2022-01-3 од 22. јуна 2022. године, 

Комисија за реализацију мера енергетске санације на територији општине Аранђеловац, 



 

на својој седници од 08. јула 2022. године, оценила је приспеле пријаве у складу са 

критеријумима из члана 19. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације 

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

термотехничких инсталација и уградњу соларних колектора за централну припрему 

потрошне топле воде, по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске 

ефикасности бр. ЈП1/22, бр. 06-221/2022-01-3 од 31. маја 2022. године, и сачинила 

Прелиминарну листу изабраних директних корисника – привредних субјеката, бр. 06-

326/2022-01-3 од 11. јула 2022. године.  

 

На Прелиминарну листу изабраних директних корисника – привредних субјеката, 

бр. 06-326/2022-01-3 од 11. јула 2022. године, у складу са чланом 20. Правилника о 

суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова, које се односе на 

унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградњу соларних 

колектора за централну припрему потрошне топле воде, по Јавном позиву Управе за 

подстицање и унапређење енергетске ефикасности бр. ЈП1/22, бр. 06-221/2022-01-3 од 

31. маја 2022. године, рангирани учесници Јавног конкурса имали су право увида у 

поднете пријаве и приложену документацију, а у року од три (3) дана од дана 

објављивања ове Листе. Такође, рангирани учесници Јавног конкурса имали су право на 

подношења приговора Комисији, и то у року од осам (8) дана од дана објављивања ове 

Листе, а Комисија је била дужна да их размотри и донесе образложену Одлуку о 

приговору, а у року од петнаест (15) дана од дана његовог пријема.  

 

Како на Прелиминарну листу изабраних директних корисника – привредних 

субјеката, бр. 06-326/2022-01-3 од 11. јула 2022. године није било приговора, Комисија 

за реализацију мера енергетске санације на територији општине Аранђеловац сачинила 

је ову коначну Листу изабраних директних корисника – привредних субјеката, и исту у 

складу са Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и 

станова, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација 

и уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде, по Јавном 

позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности бр. ЈП1/22, бр. 06-

221/2022-01-3 од 31. маја 2022. године доставила Општинском већу општине 

Аранђеловац на разматрање, те доношење Одлуке о избору директних корисника у 

спровођењу мера енергетске санације на територији општине Аранђеловац за 2022. 

годину.  

 

МЕРА 1 – замена спољних прозора и врата, или других транспарентних елемената 

термичког омотача, са одговарајућим термичким својствима према негрејаним 

просторијама за станове и куће 
 

Ред. 

бр. 

Привредни 

субјекат 
ПИБ 

Матични 

број 
Седиште Место 

1 
ПОРТАФИНЕ 

ПЛУС 
112216331 65955822 Петра Кочића бб 34300 Аранђеловац 

2 МАЦУРА-монт 109868339 64483102 село Мисача бб 34302 Мисача 

3 
HRAM 032 PVC 

TRADE DOO 
107034823 20728698 Ибарски пут бб 32212 Прељина 



 

4 
„Сунце 

Маринковић“ ДОО 
103962302 20059613 

Лепенички 

булевар 39 
34000 Крагујевац 

5 ПГТР „Алекса“ 103697906 56573291 Космајска 155 11450 Сопот 

6 Стил-столарија 106934440 62379782 
Краља Петра 

Првог 72 
11400 Младеновац 

7 
EuroBar 

International DOO 
107832355 20880023 

Стевана 

Боднарова 6 
11500 Обреновац 

8 ЗУТР „Стан-пласт“ 107279136 62631384 Занатлијска 16 34300 Аранђеловац 

9 
Corpore Bonafides 

Co DOO 
111125956 21429678 

Колубарски трг 

бр. 65 
11550 Лазаревац 

10 СУТР „Пеђа“ 106041855 61759891 Кнеза Лазара 32 34300 Аранђеловац 

11 МИЛИЋ ПВЦ 111425844 65401339 Француска 34 34300 Аранђеловац 

12 Bojanić Mont 107599558 62857846 
Крћевачки пут 

бб 
34300 Аранђеловац 

13 АИП-ПВЦ 110322812 64809334 Бањска 1 34300 Аранђеловац 

 

 

 

 

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 
 

Ред. 

бр. 

Привредни 

субјекат 
ПИБ 

Матични 

број 
Седиште Место 

1 
Corpore Bonafides 

Co DOO 
111125956 21429678 

Колубарски трг 

бр. 65 
11550 Лазаревац 

 

 

 

 

МЕРА 3 – постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод 

кровног покривача за породичне куће 
 

Ред. 

бр. 

Привредни 

субјекат 
ПИБ 

Матични 

број 
Седиште Место 

1 
Corpore Bonafides 

Co DOO 
111125956 21429678 

Колубарски трг 

бр. 65 
11550 Лазаревац 

 

 

 



 

МЕРА 4 – набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни 

пелет, брикет, сечка), грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао 

или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, односно станове 
 

Ред. 

бр. 

Привредни 

субјекат 
ПИБ 

Матични 

број 
Седиште Место 

1 
"ТЕХНОМОНТ" 

ДОО 
100766317 17110853 Букуљска 18 34300 Аранђеловац 

2 СЗР "Профигас" 107763177 62974150 Пушкинова 28 34300 Аранђеловац 

3 КИМ ПЛУС ДОО 111548617 21500372 Ђурђевданска бб 34300 Аранђеловац 

4 ТП "Звезда" ДОО 102348581 17465058 Занатлијска 116 34300 Аранђеловац 

 

 

 

МЕРА 5 – замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-

радијатора и пратећег прибора за породичне куће, односно станове 
 

Ред. 

бр. 

Привредни 

субјекат 
ПИБ 

Матични 

број 
Седиште Место 

1 
"ТЕХНОМОНТ" 

ДОО 
100766317 17110853 Букуљска 18 34300 Аранђеловац 

2 СЗР "Профигас" 107763177 62974150 Пушкинова 28 34300 Аранђеловац 

3 КИМ ПЛУС ДОО 111548617 21500372 Ђурђевданска бб 34300 Аранђеловац 

4 ТП "Звезда" ДОО 102348581 17465058 Занатлијска 116 34300 Аранђеловац 

 

 

 

МЕРА 6 – набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног 

система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће 
 

Ред. 

бр. 

Привредни 

субјекат 
ПИБ 

Матични 

број 
Седиште Место 

1 
"ТЕХНОМОНТ" 

ДОО 
100766317 17110853 Букуљска 18 34300 Аранђеловац 

2 КИМ ПЛУС ДОО 111548617 21500372 Ђурђевданска бб 34300 Аранђеловац 

3 СЗР "Профигас" 107763177 62974150 Пушкинова 28 34300 Аранђеловац 

4 ТП "Звезда" ДОО 102348581 17465058 Занатлијска 116 34300 Аранђеловац 




