На основу члана 51. Статута општине Књажевац („Службени лист општине Књажевац“, број
6/2019-пречишћени текст), члана 20. став 8. Одлуке о реализацији активности из програма
коришћења средстава буџетског фонда за енергетску ефикасност за 2021. годину („Службени лист
општине Књажевац“, број 24/21 од 05.07.2021. године) и тачке IX став 8. Јавног позива за учешће
привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда (објекти за
вишепородично становање) на територији општине Књажевац од 13.08.2021. године, Општинско
веће општине Књажевац на седници одржаној дана 08.09.2021. године, донело је:
РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ
САНАЦИЈЕ
I
За Меру 1. Уградња и набавка материјала за термичку изолацију зидова, крова, таваница и
осталих делова термичког омотача према негрејаном простору стамбених зграда и израда техничке
документације за наведене радове, бира се привредни субјекат:
-

Милан Радовановић предузетник, производња производа од бетона „Процес 019“
Књажевац.
II

За Меру 2. Замена (набака са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних
елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним
просторијама, на стамбеним зградама, са пратећим грађевинским радовима, бирају се привредни
субјекти:
-

Милан Радовановић предузетник, производња производа од бетона „Процес 019“
Књажевац.
Самостална занатско трговинска радња „СПАЦЕ ГРОУП“ Иван Живковић предизетник
Књажевац, улица Бранка Радичевића бр. 2-1/14
III

Решење о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације се
објављује на огласној табли Општинске управе Књажевац и званичној интернет страници Општине
Књажевац, линк: www.knjazevac.rs.
IV
Решење доставити: Општинској управи Књажевац - Одељењу за урбанизам, комуналностамбене и имовинско-правне послове и Одељењу за буџет, финансије и утврђивање и наплату
локалних јавних прихода и а/а.
Образложење
Општинско Веће општине Књажевац расписало је Јавни позив за учешће привредних
субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда (објекти за вишепородично
становање) на територији општине Књажевац, објављен на званичној интернет страници Општине
Књажевац, линк: www.knjazevac.rs, дана 13.07.2021. године.
Комисија за реализацију мера енергетске санације, образована Решењем Општинског Већа
општине Књажевац, број 312-147/2021-09 дана 02.07.2021. године, састала се дана 02.08.2021.

године, ради отварања приспелих пријава на Јавни позив за учешће привредних субјеката у
спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда (објекти за вишепородично становање) на
територији општине Књажевац, у циљу утврђивања испуњености услова за учешће на конкурсу,
односно потпуности приспелих пријава, тј. избора привредних субјеката за спровођење активности
на реализацији мера енергетске ефикасности:
Мера 1. Уградња и набавка материјала за термичку изолацију зидова, крова, таваница и
осталих делова термичког омотача према негрејаном простору стамбених зграда и израда техничке
документације за наведене радове и
Мера 2. Замена (набака са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних
елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним
просторијама, на стамбеним зградама, са пратећим грађевинским радовима.
Комисија је констатовала да је благовремено, до истека последњег дана утврђеног рока за
предају конкурсне документације, тј. дана 28.07.2021. године (рачунајући и пријаве послате
поштом), приспело укупно 4 пријаве, следећим редоследом:
1.
„ЕУРО-ПВЦ“ ДОО Рашка, улица Железничка б.б.пријава приспела дана 23.07.2021.
године у 10.30 часова, заведена под бројем 107,
2.
Милан Радовановић предузетник, производња производа од бетона „Процес 019“
Књажевац, пријава приспела дана 28.07.2021. године у 09.00 часова, заведена под бројем 108,
3.
Самостална занатско трговинска радња „СПАЦЕ ГРОУП“ Иван Живковић предизетник
Књажевац, улица Бранка Радичевића бр. 2-1/14, пријава послата поштом 28.07.2021. године у
15:00 часова, приспела на писарницу Општинске управе дана 29.07.2021. године у 10:20 часова,
заведена под бројем 109. и
4.
Владимир Стојковић предузетник, Биро за извођење грађевинских радова,
пројектовање, инжењеринг и трговину „ПИРАМИДА МИНУС“, Ладовица, општина Власотинце,
пријава послата поштом 28.07.2021. године у 18:00 часова, приспела на писарницу Општинске
управе дана 30.07.2021. године у 09:40 часова, заведена под бројем 110.
Комисија је констатовала да су све пријаве благовремене. Увидом у садржину поднетих
пријава, утврђено је да су пријаве потпуне, осим Владимир Стојковић предузетник, Биро за
извођење грађевинских радова, пројектовање, инжењеринг и трговину „ПИРАМИДА МИНУС“,
Ладовица, општина Власотинце, који није доставио Пријавни образац (Прилог 1) у три примерка
(оригинал и две копије), већ само један оригиналан примерак, те да је пријава неуредна и иста је
одбачена решењем од стране комисије, као и пријава „ЕУРО-ПВЦ“ ДОО Рашка, улица Железничка
б.б. код које Пријавни образац (Прилог 1) тачка 5. Ценовник, Мера 2. не садржи понуђене цене већ
само рок важења цена 90 дана, а ценовник је приложен на посебном обрасцу, те је пријава такође
неуредна и иста је одбачена решењем комисије.
Комисија је приступила разматрању пријава и утврдила да су остале пријаве са
документацијом у складу са Јавним позивом и да је Милан Радовановић предузетник, производња
производа од бетона „Процес 019“ Књажевац, поднео пријаву за:
Мера 1. Уградња и набавка материјала за термичку изолацију зидова, крова, таваница и
осталих делова термичког омотача према негрејаном простору стамбених зграда и израда техничке
документације за наведене радове и
Мера 2. Замена (набака са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних
елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним
просторијама, на стамбеним зградама, са пратећим грађевинским радовима,
док је Самостална занатско трговинска радња „СПАЦЕ ГРОУП“ Иван Живковић предизетник
Књажевац, улица Бранка Радичевића бр. 2-1/14, поднела пријаву за: Мера 2. Замена (набака са

уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са
одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на стамбеним зградама, са
пратећим грађевинским радовима.
За Меру 1. и Меру 2. је формирана прелиминарна листа изабраних привредних субјеката,
која је објављена на огласној табли Општине Књажевац, улица Милоша Обилића бр. 1, Књажевац,
и званичној интернет страници страници Општине Књажевац, линк: www.knjazevac.rs, дана
10.08.2021. године.
Приговор на прелиминарну листу изабраних опривредних субјеката за меру 2. Замена
(набака са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког
омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на стамбеним
зградама, са пратећим грађевинским радовима, изјавио је учесник конкурса Владимир Стојковић
предузетник, Биро за извођење грађевинских радова, пројектовање, инжењеринг и трговину
„ПИРАМИДА МИНУС“, Ладовица, општина Власотинце, дана 16.08.2021. године.
Комисија је приговор одбила као неоснован и након доношења одлуке по приговору
Комисија је усвајила коначну листу изабраних приврених субјеката дана 31.08.2021. године, као и
предлог Решења о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације.
На основу напред наведеног предлаже се доношење Решења као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити приговор
Општинском већу општине Књажевац, у року од 8 дана од дана објављивања.
Број: 312-191/2021-09
Дана 08.09.2021. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
с.р. мр Милан Ђокић

