
На основу Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа
и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене

потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркуларних
пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за
суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и
станова, ЈП 1/22 („Сл. лист града Крушевца” бр. 11/22) и чл. 47. Статута града Крушевца
(„Сл. лист града Крушевца” бр. 15/18) Градоначелник Града Крушевца, дана 25.08.2022.
године доноси:

ОДЛУКУ
О КОНАЧНОЈ ЛИСТИ ИЗАБРАНИХ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА - ПРИВРЕДНИХ

СУБЈЕКАТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У
ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА

ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ

КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА
И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА

I Привредни субјекти који су изабрани за спровођење мера енергетске санације -
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.
Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је
наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а максимално до 6 kW, су:
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МЕРА 2 - унапређење термотехничких система зграде путем замене система или
дела система ефикаснијим системом путем:



(1) уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће,

(2) опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате

количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за

станове,
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Образложење

Јавним позивом за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске

санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне

енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње

калориметара, циркуларних пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на

територији града Крушевца за 2022.годину који је објављен 18.07.2022.године на званичној

интернет страници Града Крушевца, опредељена су средства у укупном износу од

4.000.000,00 динара за следеће мере енергетске санације:

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.

2. унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система

ефикаснијим системом путем:

(1) уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће,

(2) опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате

количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за станове,

На основу чл. 11 и чл. 12 Правилника о суфинансирању енергетске санације

породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне

енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње

калориметара, циркуларних пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу

Јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда,



породичних кућа и станова, ЈП 1/22 („Сл. лист града Крушевца” бр. 11/22), Градско веће
града Крушевца је својим Решењем бр. 016-63/2022 од 22.07.2022.године образовала
Комисију за реализацију мера енергетске санације.

Наведена Комисија је извршила оцену пристиглих пријава поднетих на основу
Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у
домаћинствима на територији града Крушевца за 2022.годину, па је утврдила да је
благовремено стигло три пријаве а да није било неблаговремених пријава. Комисија је
оценила да све пријаве испуњавају критеријуме наведене у Јавном позиву.

На основу Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и
станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене
потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркуларних
пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за
суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и
станова, ЈП 1/22 („Сл. лист града Крушевца” бр. 11/22), Комисија је формирала
Прелиминарну листу.

На Прелиминарну листу није поднет ниједан приговор. Комисија је израдила
Предлог Одлуке са коначном листом директних корисника - привредних субјеката за
спровођење мере енергетске санщије у домаћинствима која је саставни део ове Одлуке.

Имајући у виду наведено, Градоначелник града Крушевца је на предлог Комисије

одлучила као у диспозитиву.
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