
 
 
 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА 

 

ТЕКСТ ОГЛАСА: 

Позивамо заинтересоване инвеститоре и власнике објекaта да се пријаве на конкурс 
ради опредељивања пакетних топлотних подстаница.   

ЈКП “Топлана-Ваљево“ је обезбедила 12 пакетних топлотних подстаница за 
прикључење објеката на даљински систем  грејања у граду Ваљево. Пакетне 
топлотне подстанице ће  бити опредељене у 2022/2023 години на коришћење у 
објектима са изграђеном инсталацијом централног грејања.Топлотне подстанице су 
основно средство ЈКП“Топлана-Ваљево“ и опредељују се без накнаде. 

Преглед пакетних топлотних подстаница за које се конкурише: 

Ред 
бр. 

назив Капацитет(kW) Количина(ком) 

1 Пакетна топлотна подстаница 350 1 

2 Пакетна топлотна подстаница 300 1 

3 Пакетна топлотна подстаница 250 2 

4 Пакетна топлотна подстаница 200 3 

5 Пакетна топлотна подстаница 150 2 

6 Пакетна топлотна подстаница 100 1 

7 Пакетна топлотна подстаница 35 2 

 

А. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОПРЕДЕЉИВАЊЕ 

1. Објекат мора бити легализован (или да је у поступку легализације). 
2. Објекат треба да има изграђену кућну грејну инсталацију (секундарна мрежа) 

по одобреном пројекту машинских инсталација за нове објекте (изведене од 
2008. год.) или пројекат изведеног стања машинских инсталација за објекте 
који су изведени пре 2008. год. 

3. Објекат треба да има изграђен прикључни вреловод (примарна мрежа) до 
просторије за смештај топлотне подстанице или могућност прикључења на 
вреловод на одговарајућем прикључном месту (према изведеном стању 
вреловодне мреже ЈКП „Топлана-Ваљево“), а за то се прибављају технички 
услови од ЈКП „Топлана-Ваљево“. 

4. Објекат треба да има изграђену посебну просторију за смештај топлотне 
подстанице која је опремљена прикључцима за воду, канализацију и 
електрично напајање (минимално струјно оптерећење 16А), како је 
дефинисано у Правилима о раду дистрибутивног система грејања  ЈКП “ 
Топлана-Ваљево“. 

5. Прикључна снага централног грејања објекта треба да одговара капацитету 
расположиве топлотне подстанице у опсегу од ±20% капацитета 
расположивих топлотних подстаница. 

6. Инвеститор објекта закључује уговор о трајном прикључењу објекта преко 
топлотне подстанице на систем даљинског грејања ЈКП „Топлана-Ваљево“. 
Услов за уградњу подстанице је склапање уговора о прикључењу објекта на 
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даљински систем грејања, при чему се најмање 70% површине мора 
користити у трајању од најмање 8 година од тренутка прикључења на 
вреловодни систем, што инвеститор потврђује у форми писане изјаве. 
Детаљнији услови уградње и експлоатације топлотне подстанице биће 
регулисани Уговором о прикључењу објекта на систем даљинског грејања. 

Б. НАЧИН КОНКУРИСАЊА 

На позив ЈКП „Топлана-Ваљево“ могу конкурисати сви инвеститори објеката  и 
власници објеката који испуњавају услове из тачке А (Критеријуми за 
опредељивање), као и инвеститори који могу да финансирају и изграде прикључни 
вреловод до објекта у року од 30 дана од дана опредељивања топлотне подстанице. 

В. ОПРЕДЕЉИВАЊЕ ПОДСТАНИЦА 

Пристигле захтеве ће прегледати комисија ЈКП „Топлана-Ваљево“. На основу 
извештаја комисије директор ЈКП „Топлана-Ваљево“ ће донети одлуку о 
опредељивању топлотних подстаница. 

Захтеве доставити лично или путем поште на адресу ЈКП “Топлана-Ваљево“ , 
Милорада Ристића 71. 

За све додатне информације можете нас контактирати на телефон 014 35 11 916 . 

 

 

                                                                                   НАДЗОРНИ ОДБОР                                              
ЈКП ,,ТОПЛАНА – ВАЉЕВО“ 

                     


