
 

           

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 05.07.2022. године, на 

основу члана 52. став. 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21– др. закон), члана 69. и 70. Закона о енергетској 

ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/21), члана 

58. став 1. тачка 36. Статута општине Кнић  („Сл. гласник општине Кнић“,  број 1/19 и 

14/21), члана 3. Одлуке о финансијској подршци енергетске санације породичних кућа и 

станова на територији општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, број 1/22), члана 12. 

став 7. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова 

и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких 

инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде 

воде („Службени гласник општине Кнић“, бр.7/22), по јавном позиву управе за 

подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 донело је  

 

 

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

 

 

Члан 1. 

 

 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 општине Кнић, број 401-698-3/2022-05од 30.05.2022 ( у даљем тексту: Јавни 

позив), су: 

 

 

   Мера 1. Замена спољних прозора и врата и других транспаретних елемената 

термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним 

просторијама за станове, куће и стамбене заједнице 

1. СЗР „ПВЦ Монтажа“, Крагујевац 

2. Сунце Маринковић доо, Крагујевац 

 

   Мера 2. Постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова 

на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаним простору за породичне 

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

стамбене заједнице 

 

1. Донић доо, Велика Плана 

 

   Мера 4. Набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрво, 

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

(котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице, 

          Котлови на природни гас 

 

1. Доо Еxport-import Gastec, Вршац 

2. Primus Aqua доо, Крагујевац 



3. Донић доо, Велика Плана 

 

          Котао на биомасу 

 

1. Primus Aqua доо, Крагујевац 

2. Донић доо, Велика Плана 

 

    Мера 5. Земена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора 

и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде (за ову меру се 

може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао 

или пећ) ефикаснијим или уколико је одобрен захтев да се зграда прикључи на 

даљински систем грејања) 

 

1. Доо Еxport-import Gastec, Вршац 

2. Primus Aqua доо, Крагујевац 

3. Донић доо, Велика Плана 

 

   Мера 6. Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног 

система (грејач простора или конбиновани грејач) за породичне куће. 

 

1.  Доо Еxport-import Gastec, Вршац 

2. Primus Aqua доо, Крагујевац 

 

    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.  Primus Aqua доо, Крагујевац 
 

Члан 2. 

 

Одлука о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације 

објављује се на огласној табли Општинске управе и званичној интернет страници 

Општине Кнић. 

 

Члан 3. 

 

Општина ће закључити технички споразум о спровођењу мера енергетске санације 

са привредним субјектима.  

 

 

 

 

Број:401-698-6/2022-05                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

У Книћу:05.07.2022.године                                                              Срећко Илић с.р. 

 

 


