
Извештај са обиласка објеката у општинама Ћуприја и Свилајнац који су предмет пројеката 

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

 

 Представници Министарства рударства и енергетике су у петак, 12. јула 2019. године 

обишли објекте који се енергетски санирају средствима Буџетског фонда  за унапређење 

енергетске ефикасности Републике Србије у општинама Ћуприја и Свилајнац. 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. 

 ЋУПРИЈА 

У општини Ћуприја предмет пројекта је реконструкција зграде Гимназије. Укупна 

вредност пројекта из пријаве општине износи 17.982.138,72 динара, а средства Буџетског фонда 

опредељена за овај пројекат износе максимално 12.587.497,10 динара, што представља 70% од 

укупне вредности пројекта. 

 Радовима ће бити обухваћено унапређење термичког омотача објекта путем 

постављања термоизолације од минералне вуне дебљине више од 10 цм на спољашње зидове 

објекта и термоизолације крова, таваница изнад отворених пролаза, зидова и подова на тлу у 

подрумском делу, као и осталих зидова према негрејаном простору. На термотехничкој 

инсталацији биће уграђени термостатски вентили 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 врше 

припремни радови на постављању скеле и заштитне ограде на градилишту, а планирани рок за 

завршетак радова је крај августа. 

   

 



СВИЛАЈНАЦ 

 Средства Буџетског фонда су одобрена за пројекат „Идејни пројекат инвестиционог 

одржавања П.У. „Дечја радост“ Свилајнац“. Укупна вредност пројекта из пријаве општине износи 

15.227.121,00  динара, а средства Буџетског фонда опредељена за овај пројекат износе 

максимално 10.658.98 динара, што представља 70% од укупне вредности пројекта.  

 Радовима ће бити обухваћено унапређење термичког омотача објекта путем замене 

фасадне столарије и постављања термоизолације на спољашње зидове објекта. На 

термотехничкој инсталацији биће уграђени термостатски вентили на свим грејним телима, 

циркулационе пумпе са променљивим бројем обртаја и уређај за мерење предате количине 

топлоте (калориметар). 

 Тренутно се изводе радови у поткровљу вртића на ентеријеру, средствима фондације 

„Новак Ђоковић“, као и припремни радови, који су  финансирани средствима Буџетског фонда, 

на постављању термоизолације и уградњи столарије.Предвиђени рок за завршетак радова је 

почетак септембра. 

 

 

 


