
Извештај са обиласка објеката у општинама Крупањ и Осечина који су предмет пројеката 

финансираних средствима Буџетског фонда на основу Јавног позива, ЈП 1/18 

 

 Представници Министарства рударства и енергетике су у четвртак, 12. септембра 2019. године 

обишли објекте који се енергетски санирају средствима Буџетског фонда  за унапређење енергетске 

ефикасности Републике Србије у општинама Крупањ и Осечина. Оба пројекта се реализују на основу 

уговора о додели средстава из Буџетског фонда потписаних 8. новембра 2018. године. Средства су 

одобрена на основу Јавног позива , ЈП 1/18. 

 КРУПАЊ 

У општини Крупањ предмет пројекта је реконструкција вртића ,,Наша радост" Крупањ. Укупна 

вредност пројекта из пријаве општине износи 8.027.872,80 динара, а средства Буџетског фонда 

опредељена за овај пројекат износе максимално 5.378.674,78 динара, што представља 67% од укупне 

вредности пројекта. 

 Радовима ће бити обухваћено унапређење термичког омотача објекта (термоизолација од 

минералне вуне дебљине 12 cm на спољашњим зидовима зграде, постављање термоизолације крова), 

реконструкција топловодне котларнице: прелазак са коришћења угља на дрвени пелет и уградња 

aкумулаторa топлоте (резервоари топле воде), радови на систему грејања (уградња електронски 

регулисаних циркулационих пумпи, уградања термостатских вентила на свим грејним телима). 

 Обављен је разговор са извођачем, стручним надзором и корисницима објекта и представљен 

је тренутни статус и динамика рада на извођењу радова. Тренутно се од архитектонско-грађевинских 

радова завршава постављање термоизолације на спољашње зидове. У котларници су у току 

грађевински радови и очекује се да ће уградња котлова и остале опреме започети у наредних пет дана. 

Очекује се завршетак радова до почетка октобра месеца. 

 



 

 

ОСЕЧИНА 

 Средства Буџетског фонда су одобрена за пројекат „Народна библиотека Осечина-издвојено 

одељење у Пецкој“. Укупна вредност пројекта из пријаве општине износи 6.223.019,52  динара, а 

средства Буџетског фонда опредељена за овај пројекат износе максимално 4.169.423,08 динара, што 

представља 67% од укупне вредности пројекта.  

 Радовима ће бити обухваћено унапређење термичког омотача објекта (уградња нове фасадне 

столарије са трослојним стаклом и три заптивне гуме, постављања термоизолације од минералне вуне 

дебљине више од 10 cm на спољашње зидове објекта, постављање термоизолације на таваници према 

негрејаном простору). Изградња топловодне котларнице: прелазак са коришћења течног горива – лож 

уља на дрвени пелет и уградња aкумулаторa топлоте (резервоар топле воде), радови на систему 

грејања (уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи, уградања термостатских вентила на 

свим грејним телима). 

 Завршени су сви предвиђени радови пројектом који се финансира средствима Буџетског 

фонда, а средствима општине ће бити финансирана реконструкција унутрашње грејне инсталације. 

 

 

 



 



 

 

 

 

 


