
Општина Прешево 

Комисија за енергетску ефикасност 

Датум 10.10.2022. године 

П р е ш е в о 
 

На основу члана 20. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, 

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

термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему 

потрошне топле воде, по Јавном позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу 

мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Прешево, Комисија 

за енергетску ефикасност општине Прешево дана 10.10.2022 доноси: 
 

Прелиминарну листу изабраних директних корисника 

(Привредни сбјекти) 

 

Мера 1. замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 

омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за 

станове и куће: 

Р.бр. Назив привредног субјекта Број бодова 

1. „IOM“ d.o.o. Žujince, Preševo  100 

2. „Metal Alu Bau“ ul. D.Tucovića bb, Preševo 59.92 

 

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.: 

Р.бр. Назив привредног субјекта Број бодова 

1. „IOM“ d.o.o. Žujince, Preševo  100 

2. „Bici Commerce“ d.o.o. Bujanovac 100 
 

Мера 3. Постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих 

делова термичког омотача према негрејниом простору за породичне куће и стамбене заједнице, 

осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице: 

Р.бр. Назив привредног субјекта Број бодова 

1. „IOM“ d.o.o. Žujince, Preševo   100 

2. „Bici Commerce“ d.o.o. Bujanovac 77.50 
 

Мера 4. Набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет), грејача простора, или замена 

постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове: 

Р.бр. Назив привредног субјекта Број бодова 

1. „Bici Commerce“ d.o.o. Bujanovac 100 

 



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

прибора за породичне куће и станове: 

Р.бр. Назив привредног субјекта Број бодова 

1. „Bici Commerce“ d.o.o. Bujanovac 100 

 

Мера 6. набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач 

простора или комбиновани грејач) за породичне куће: 

Р.бр. Назив привредног субјекта Број бодова 

1. „Bici Commerce“ d.o.o. Bujanovac 100 

 

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: 

Р.бр. Назив привредног субјекта Број бодова 

1. „Bici Commerce“ d.o.o. Bujanovac 100 

 

 

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. 

 

 

У Прешеву                                                                            Комисија за енергетску ефикасност 

Дана 10.10.2022. год.  
      


