
Извештај са обиласка зграде Општине КЊАЖЕВАЦ којa је предмет пројекта Унапређење енергетске 
ефикасности финансираног средствима Буџетског фонда на основу Јавног позива, ЈП 1/18 

Представници Министарства рударства и енергетике су у понедељак, 7. октобра 2019. године у 
општини Књажевац обишао радове „Унапређење енергетске ефикасности на згради Општине Књажевац“. 
Пројекат се реализује на основу уговора о додели средстава из Буџетског фонда потписаних 8. новембра 
2018. године. Укупна вредност пројекта из пријаве града износи 24.575.142,00 динара, а средства Буџетског 
фонда опредељена за овај пројекат износе максимално 12.826.750,14 динара, што представља 52% од 
укупне вредности пројекта. 

Зграда општине Књажевац налази се у ужем центру града и представља пословну, односно управну 
зграду у Књажевцу. У просторијама зграде послује општинска управа и председништво. Поред тога у згради 
послује и истурено одељење МУП-а (ПС Књажевац), чије су активности усмерене на рад са становништвом 
општине, које подразумева регистрацију возила, издавање пасоша, издавање личних карата и осталих 
личних докумената. У згради се налазе и канцеларије Републичке инспекције, ЈП Стара планина и ЈКП 
„Топлана“ Књажевац. Сама зграда, налази се на локацији Милоша Обилића бр. 1 и састоји се из два дела, од 
којих је старији део грађен оријентационо око 1930. године, док је новији део дограђен крајем седамдесетих 
година ХХ века 

Грађевинско архитектонским радовима је обухваћено унапређење термичког омотача објекта путем 
заменом фасадне столарије (прозора) и реконструкцијом кровног покривача (обухвата замену црепа, летви 
и појединих елемената кровне конструкције (рогови, стубови, косници) и постављање новог црепа, 
извођење свих лимарских радова, замена громобранске инсталације) и адаптацијом таванског простора 
(постављање термоизолације од минералне вуне дебљине 10 cm).  

Машинским радовима је обухваћена котларница, цевна мрежа и радијатори. Обухватају радове на 
замени инсталације и опреме у котларници, замени циркулационих пумпи, испирање топловодне мреже и 
уградња термостатских вентила на свим грејним телима 

Обављен је разговор представницима Општине Књажевац и Предузећа за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац, извођачем радова, стручним надзором. Представљен је статус пројекат и 
динамика извођења радова. Завршени су радови на замени прозора, реконструкцији кровног покривача и 
на машинској инсталацији. Тренутно се врше радови на постављању минералне вуне у таванском простору 
и завршетак адаптације тих просторија. Тренутни степен реализације радова је 60%, а планирани рок за 
завршетак радова је крај октобра. 

 



 
 

 

 


