Листа фирми/привредних субјеката изабраних на основу Јавног позива за привредне субјекте општине
Кладово
Листа фирми/привредних субјеката са које грађани бирају једну фирму од које морају да прибаве предрачун са ценом и количином опреме и
уградњу. Предрачун је обавезно поднети уз пријаву.

Привредни субјекти чије пријаве испуњавају услове прописане одредбама Јавног конкурса за избор привредних субјеката су:

Редни
број

Назив привредног субјекта/фирме

Адреса

И-мејл адреса

Контакт телефон

НАПОМЕНА

На Коначној листи привредних субјеката за меру 1 - набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за
производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије,
и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу
електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.
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WIREN доо Кладово, матични број:
21738131, ПИБ 112782040,

Раде Никић ПР, Трговинска радња за
продају, поправку и уградњу опреме и
2 прибора за електроинсталације, грејање и
климатизацију ЕЛЕКТРОЛУКС Кладово,
матични број: 62661445; ПИБ: 107322793
Иван Шћопуловић ПР, Постављање
електричних инсталација ИЦМ ЕЛЕКТРО
3
Грабовица, матични број: 63578339,
ПИБ: 108618497

ул. Обилићева
бр. 14-16А
19320 Кладово

office@wiren.rs

ул. Краља Александра
бр. 71
19320 Кладово

r.i.b92@hotmail.com

ул. Хајдук Вељка
бр.63
19327 Грабовица

scopulovicivan@gmail.com

063/459469

062/406156

062/1111123

2

На Коначној листи привредних субјеката за меру 2 – унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система
ефикаснијим системом путем уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи и опремања система грејања са уређајима за регулацију и
мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за породичне куће.

Иван Шћопуловић ПР,
Постављање електричних
1 инсталација ИЦМ ЕЛЕКТРО
Грабовица, матични број:
63578339, ПИБ: 108618497

ул. Хајдук Вељка
бр.63
19327 Грабовица

scopulovicivan@gmail.com

062/1111123

Комисија за реализацију мера енергетске санације,
општине Кладово
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Михајловић, дипл. правник

