
Извештај са обиласка објеката у општинама Босилеград и Бела Паланка који су предмет пројеката 

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

 

 Представници Министарства рударства и енергетике су у уторак, 8. октобра 2019. године 

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

ефикасности Републике Србије у општинама Босилеград и Бела Паланка. 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. 

 БОСИЛЕГРАД 

У општини Босилеград предмет пројекта је енергетска санација зграде општине. Укупна 

вредност пројекта из пријаве општине износи 5.424.864,00 динара и у потпуности ће се финансирати 

средствма Буџетског фонда. 

Радовима је обухваћено унапређење термичког омотача објекта (замена фасадне столарије), 

радови на систему грејања (уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи - фреквентна 

регулација, уградања термостатских вентила на свим грејним телима) и уградња уређаја за 

климатизацију. 

 Обављен је разговор са извођачем, стручним надзором и корисницима објекта у оквиру кога 

је представљен тренутни статус и динамика рада на извођењу радова. Сва планирана столарија је 

уграђена, а тренутно се од архитектонско-грађевинских радова врше завршни радови након уграђене 

столарије. У котларници је сва опрема уграђена и врше се пробе система. Уређаји за климатизацију су 

постављени. 

 



 

   

 

  



БЕЛА ПАЛАНКА 

 Средства Буџетског фонда су одобрена за пројекат енергетске санације зграде општине. Укупна 

вредност пројекта из пријаве општине износи 8.082.900,00 динара и у потпуности ће се финансирати 

средствима Буџетског фонда.  

 Радовима је обухваћено унапређење термичког омотача објекта (замене фасадне столарије, 

постављања термоизолације на спољашње зидове објекта), уградња котла на биомасу (прелазак са 

коришћења течног горива на биомасу), радови на систему грејања (уградња електронски регулисаних 

циркулационих пумпи - фреквентна регулација, уградња термостатских вентила на свим грејним 

телима). 

Обављен је разговор са извођачем, стручним надзором и корисницима објекта у оквиру кога 

је представљен је тренутни статус и динамика рада на извођењу радова. Сва планирана столарија је 

уграђена а тренутно врши постављање термичке изолације. У котларници је сва опрема прибављена 

и очекује се да ће у наредним данима бити повезана на систем за грејање. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


