
 

ПРИЛОГ 2 

 

Листа привредних субјеката/извођача радова изабраних на основу 

Јавног позива управе за подстицање и унапређење енергетске 

ефикасности, ЈП1/22 за привредне субјекте општине Брус 

 

 

 

Листа привредних субјеката/извођача радова са које грађани бирају извођача за 

одговарајућу меру и од којег морају да прибаве предрачун са ценом за опрему и уградњу. 

Овај предрачун је обавезно поднети уз пријаву. 

 

  

ЗА СВАКУ ОД МЕРА ДАТИ ЛИСТУ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРЕДУЗЕЋА СА ИМЕНОМ, 

СЕДИШТЕМ И КОНТАКТ ТЕЛЕФОНОМ  

1) 

заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 

омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама 

за станове, куће и стамбене заједнице; 

1.Еуро ПВЦ, доо Рашка, контакт тел.062500035 

2.Столарска радња „Обрадовић“ ПР Брус, контакт тел.0691602324; 

3.Ал Стакло плус, доо Блаце, контакт тел.027/379-027; 027/379-227; 

4.Грађин доо Александровац, контакт тел.037/759122;  

5.Владимир Стојановић ПР Пирамида минус, Ладовица-опш.Власотинце контакт 

тел.0631072718 

6.Swiss Werk doo, Земун Београд, контакт тел.0642377715; 

7.Лукић, алу пласт, доо Крушевац, контакт тел.0692827522; 0646440498; 

8.Драгица Радоњић ПР Милано, Батоте, контакт тел.0666866766  

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 

 

1.Грађинг доо Александровац, контакт тел.037/759122; 

3) 

постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног 

покривача за породичне куће 

 

1.Грађинг доо Александровац, контакт тел.037/759122; 

4) 

Набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, 

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

ил пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице. 

1.Гастец Вршац доо, Вршац, контакт тел.013/8231-807; 013/2831-015; 

2.Energy net sevice, доо, Нови Сад, контакт тел.021/6861000 

3.Грађинг доо Александровац контакт тел.037/759122; 

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и 



 

пратећег прибора 

1.Грађинг доо Александровац контакт тел.037/759122; 

2.Гастец Вршац доо, Вршац, контакт тел.013/8231-807; 013/2831-015; 

3.Energy net sevice, доо, Нови Сад, контакт тел.021/6861000 

6) 

набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система 

(грејач простора или комбиновани грејач) 

1. Грађинг доо Александровац контакт тел.037/759122; 

2.Energy net sevice, доо, Нови Сад, контакт тел.021/6861000 

7) 

Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему 

потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације 

грејног система  
1.Грађинг доо Александровац контакт тел.037/759122; 

2.Energy net sevice, доо, Нови Сад, контакт тел.021/6861000 

  


