
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА
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

МЕРА 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.

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.
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МЕРА 2 - унапређење термотехничких система зграде путем замене система или

дела система ефикаснијим системом путем:

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

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

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

станове,
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Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену

документщију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року

од З (три) дана од дана објављивања листе.

На ову листу учесници Јавног позива могу изјавити приговор Комисији у року од 8

(осам) дана од дана објављивања на званичној интернет страници Града.

Ову Прелиминарну листу објавити на званичној интернет страници Града.

ПР СЕ КОМИСИЈЕ

к
Ђорђевић


