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личитима  н

‐ и то са сви

кологије, со

ика  Србије.
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трошње ене

ергијом из д

кадашње  те
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значаја  ене

хнолошки 

е су  се као 

шко позицио
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пању  ЕУ,  то

ођавању сво

де суштинск

а  и  учешће 

ива ЕУ. 

као  и  у  о

тске  ефикас

ко  корака. 

не  директив

оновање) од

мењивати 

икацијом)  о

ности око  к

ти спровође

е.  

усаглашава

их директив

Приручник за

их  обавеза 

њима  се  ка

сности из 20

дине смањи

извора са 21

ао и да у об

и  гасова  са

ирективи о в

је  рацион

преко  пре

ских услуга,

ност као „но

х циљева ср

ависности   

на  предвиђ

и до повећа

поступака 

етске ефика

уније.    Тим

ља ЕУ, чиме

опском тржи

ске  ефикас

Енергетске 

  главним 

ијом, повећ

обновљивих

начин  преу

ком  тзв.  пр

ог енергетск

ке реформе 

на  јединст

сталим  ене

ности  обаве

Најпре  је  б

ве  ЕУ  прих

дредби ови

(имплемент

остварених  р

оји  је било 

ње поједин

ња  рокова

ва које обухв

а енергетске м

Републике

ао  најзнача

006. године 

и потрошњу 

1,2% из 2009

бласти клим

а  ефектом  с

великим лож

алнијим  од

еноса  (тран

, могуће ос

ови енергетс

рпске енерге

и  смањењу

ђену  реинд

ања потрош

за  повећањ

сности и по

ме  би  се  и

е би се обез

ишту.  

ности  и  Ен

заједнице  п

циљевима 

ћању укупне

х извора ене

узела  обаве

роцеса  прид

ког  сектора 

усмерене н

твеном  евро

ергетском  о

езане  да  сл

било  потре

ватљиве  за

х директива

тирати)  и 

резултата.  Ј

потребно п

них одредби

  је  покрен

ватају облас

менаџере за об
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е  Србије  ко

јније  издва

[7], сходно 

„финалне“ 

9. на 27% у 2

матских про

стаклене ба

жиштима [1

дносом  пр

нспорта)  и 

тварити  зна

ски извор”, 

етике ‐  пов

у негативних

дустријализа

шње енергиј

ње  енергетс

отрошње ен

и  у  овом  с

бедили бољ

ергетска  за

потписивањ

у  области

е ефикаснос

ергије (ОИЕ

езу  да  још 

друживања 

са европск

на припрем

опском  енер

областима, 

леде  полити

бно  постић

а  потписниц

а у национа

коначно,  з

едини  усло

постићи  саг

и, односно г

нут  поступа

ст енергетск

бласт општинс

 

 

оје  происти

ајају  обавез

којој се Срб

енергије за

2020. години

омена испун

ште,  а  сход

0]. 

ема  енерги

дистрибуц

ачајне уштед

који може д

већању сигу

х ефеката  с

ацију  и  при

е, стратешк

ске  ефикасн

нергије  (ене

сектору  изј

љи полазни 

аједница.  Р

њем  Уговора

и  енергетик

сти енергетс

), као и опш

пре  проце

и  стабилиз

ким стандар

му тржишта 

ргетском  тр

све  потпис

ику  земаља 

ћи  сагласно

це  Уговора,

лна законск

апочети  са

ови  из  дире

ласност бил

година од ко

ак  преноше

ке ефикасно

ске енергетике

ичу  из  Угов

зе  које  след

бија обавеза

а 9%; да у о

и, а сходно Д

ни обавезе о

дноДиректив

ији,  од  се

ије,  све  до

де, Стратеги

да допринес

рности снаб

сектора енер

вредни  раз

ко опредеље

ности  дости

ргетски инт

једначила  с

услови и ве

епублика  С

а  о  њеном

ке  ‐  обезб

ског  сектора

штим циљем

еса  отпочињ

ације,  ради

рдима и у е

за потпуну 

ржишту,  пос

нице  Угово

ЕУ.  Тај  је  п

ост  о  услови

  затим  изв

ка или подза

  праћењем

ктива  ЕУ  у 

ли  су  везан

оје ће почет

ења  у  дом

сти: 

е 

вора  о  Ене

де  из  Дире

ала да у пер

области ОИЕ

Директиви о

о смањењу 

ви  о  индуст

ктора  прои

о  сектора 

ијом се про

се остварењ

бдевања ен

ргетике на 

звој  земље, 

ење Србије 

гну  исте  вр

тензитет) ко

са  засада 

ећа конкуре

Србија  (РС) 

  оснивању 

беђивању  с

а,  заштити ж

м придружив

њања  прего

и  на  усклађ

нергетском 

примену ев

средством  п

ора  су  и  у 

процес  спро

има  под  ко

вршити  пре

аконска акт

м  и  потврђ

области  ен

и  за  време 

ти да важе п

аће  законо

ергетској 

ективе  о 

риоду од 

Е повећа 

о ОИЕ из 

емисија 

тријским 

изводње 

крајњих 

омовише 

њу и свих 

ергијом, 

животну 

који  ће 

је да се 

редности 

оје имају 

високим 

нтност и 

је  2006. 

[3],  а  у 

сигурног 

животне 

вања ЕУ. 

овора  о 

ивању  и 

сектору 

вропских 

примене 

области 

оведен  у 

ојима  су 

ношење 

а, потом 

ђивањем 

ергетске 

када ће 

преузете 

одавство 
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ефикасн

Коначно

главном

ефикасн

директи

У овој с

енергије

ефикасн

електри

годишњ

1.1.1 

Ради ре

пре  све

Србије ј

први  пу

енергије

Главни 

би  се 

конкуре

Закон  к

има за 

уштеде 

минима

део  пре

детаљн

У Закон

уређаја 

на  трж

Директива 

којом се уки

Директива 2

Директива 

који утичу н

информаци

шење одредб

Закона о еф

Закона о пл

ратећој подз

ност Републ

о,  на  после

м  граду  А

ности које в

иве о енерге

се Директив

е у компани

ност  у  систе

ичне  и  топл

ње циљеве в

Закон о е

еализације с

ега  сходно  У

је 15. марта

ут  успостав

е у Републи

циљ овог за

допринело

ентности пр

као  један  од

циљ да оба

енергије  п

ална  улагањ

едставља  и 

ије ће бити 

у о ефикасн

који посред

жиште.  У  св

Приручник за

2006/32/ЕЗ

ида Директи

2010/31  о е

2010/30/ЕУ 

на потрошњ

ија о произв

би ових дир

фикасном ко

ланирању и 

законској ре

ике Србије.

едњем  годи

Албаније 16. 

аже за Евро

етској ефика

ви од члано

ијама које с

емима  греја

лотне  енер

везане за ре

ефикасном

стратешки з

Уговору  о  о

 2013. годин

вља  законо

ци Србији.  

акона јесте д

о  сигурниј

ивреде и за

д  кључних м

авеже велик

рименом  о

ња.  Начин  ф

рад  ове  О

описан у по

ном коришћ

дно или неп

врху  импле

а енергетске м

  о  ефикасн

ива Савета 9

енергетским

о навођењу

њу енергије 

оду и везан

ректива већи

оришћењу е

изградњи [1

егулативи, о

 

ишњем  сас

октобра 

опску унију, 

асности, Дир

ва Енергетс

се баве дист

ања  и  хлађ

ргије),  и  да

новирање з

м коришће

зацртаних ц

оснивању  Е

не усвојила 

давни  окви

да се подрж

ем  снабде

штити живо

механизама

ке и јавне п

них мера  за

функциониса

рганизације

оглављу 2.1.

ењу енерги

посредно ут

ементације 

менаџере за об
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ости  крајње

93/76/ЕЕЗ; 

м карактерис

у потрошње

и других ре

их делегира

им делом је

нергије [13]

14] 

односно два

танку  Мини

2015,  Срб

односно об

рективе 201

ске заједниц

трибуцијом 

ења,  као  и 

а  примењуј

зграда центр

ењу енерг

циљева и ис

нергетске  з

Закон о еф

ир  којим  се
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евању  енер

отне средин

а  уводи Сис
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а  које  смат

ања  Систем

е  и  одржав

  

је је предви

тичу на потр

ове  закон

бласт општинс

 

 

е  потрошње

стикама згр

е енергије и

есурса помо

аних аката [

е извршено 

] 

а Националн

истарског  с

ија  је  при

бавезу прено

12/27/ЕУ [15

це захтева д

и малопро

когенераци

ју  годишње

ралне власт

гије 

пуњења ме

заједнице,  Н

икасном ко

е  уређује  о

лно и одржи

ргијом,  по

е.  

стем  енерге

да рационал

рају  да  ће  д

ма  енергетск

ање  ових  о

иђена и оба

рошњу енер

нске  обавез

ске енергетике

е  и  енергет

ада [11]; 

 других ресу

оћу означав

12].  

посредство

на акциона 

савета  Енер

ихватила  о

ошења и им

]. 

да усвоје ме

дајом енер

ију  (комбин

е  планове, 

и. 

еђународно 

Народна  ску

ришћењу ен

област  ефи

иво коришћ

већању  ст

етског мена

лно користе

донети мак

ког  менаџм

обука  за  ене

веза енерге

ргије, а при 

зе,  која  сл

е 

тским  услуга

урса код пр

вања и станд

м два наша 

плана за ен

ргетске  зајед

обавезе  ен

мплементац

еханизме за

гије, да про

новану  прои

односно  о

преузетих о

упштина  Ре

нергије, који

икасног  кор

ћење енерги

топе  запосл

џмента  (СЕ

е енергију и 

ксималне  уш

ента,  чији  с

ергетске  ме

етског обеле

њиховом ст

еди  из  Ди

ама  [7]а 

роизвода 

дардних 

закона 

ергетску 

днице  у 

ергетске 

ције нове 

а уштеду 

омовишу 

изводњу 

остварују 

обавеза, 

епублике 

им се по 

ишћења 

ије, чиме 

лености, 

М),  који 
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штеде  уз 

саставни 

енаџере,  

ежавања 

тављању 

ирективе 
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њи енергије
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о  услуга  уго
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иције јер при
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ма  за  приме
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ног коришћ

ва  Буџетск

ијумима о из

тарство  руд

за  доделу 

ног коришће

ука  о  додел

ове Одлуке 

та.  
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старство руд

дбу и седам

очела  да  в

ти  једност

е сваког про

сплоатацији

естриктивни

ајна за појед

који  не  за

асности  и 

атије под на

м  коришће

које пружа

оварања  ен

а  да  мере 

  лица,  која

сам потрош

ва  енергије

ање  енерге

иватни парт

ања тржишта

да РС  је усв

ену мера по

садржи два

овора  о  ен

и јавних обј

ци из јавног 

овора  о  ен

и  и  уштед

из јавног се

ом  о  ефик

ђење  енерг

а.  Овај Буџе

дби  о  утврђ

ења енерги

ког  фонда 

зузимању о

арства  и  ен

средстава 

ења енергиј

ли  средстав

су 25.12.20

а енергетске м

дарства и  е

м Правилник

важи  обавез

авне  инфо

оизвода, шт

 јефтинијег 

ији корак, б

дине врсте и

адовољавају

потрошње

зивом Дире

ењу  енергиј

ју специјали

нергетског  у

унапређењ

  гарантују  у

шач може ал

е  и  воде  и  т

етског  учин

тнер гаранту

а енергетски

војила: Пра

обољшања е

а модела уго

нергетској  у

јеката и ушт

сектора; 

нергетској  у
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ктора. 
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гетске  ефик

етски фонд 

ђивању  про

ије  [25,26] и

за  унапређ

д обавезе в

нергетике  је

из  Буџетск

је у 2014. го

а  за  финан

14. године п

менаџере за об
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енергетике  ј

ка [16‐23]. 

за  овакве 

ормације  о 

то ће им пом

производа. 

биће спрове

или групе пр

у  неке  мин

е  енергије

ектива о „ек

је  има  за 

изоване ком

учинка.  Тим

ња  њихове  е

уштеде  и  ко

ли не мора 

трошкова  о

нка  омогућ

ује за оствар

их услуга, по

вилник о ут

енергетске 

овора: 

услузи  за 

тедама у оп

услузи  за 

еративним 

ишћењу  ене

касности  ко

почео је са 

ограма  фина

 Правилник

ђење  енерг

вршења ене

е  на  основу

ког  фонда  р

одини у једи

сирање  11 

потписани у

бласт општинс

 

 

је  припреми

врсте  означ

енергетск

моћи да се о

 

ден доноше

роизвода, ко

нималне  по

е,  дакле 

ко дизајну“. 

циљ  и  да 

мпаније (ESC

ме  се  потро

енергетске 

оја  се  плаћа

учествовати

одржавања 

ава  јавном

рене уштеде

оново на пр

тврђивању м

ефикасност

примену  м

перативним 

примену  м

трошковим

ергије  проп

оји  се  може

радом 1. ја

ансирања  а

ку о условим

гетске  ефик

ргетског пре

у  усвојених

ради  финан

иницама лок

од  88  прис

уговори са 1

ске енергетике

ило  а Влада

чавања,  кој

кој  ефикасн

одлуче за к

ењем Прави

оји ће омогу

остављене 

имплемента

 

подстакне 

CO – Energy

ошачима  из

ефикасност

ају  из  и  на 

и у инвестиц

јавног  објек

м  сектору 

е и сноси тро

редлог Мини

модела угов

и  када  су  к

мера  побољ

трошковим

мера  побољ

а  јавног  о

писано  је  о

е  финансир

нуара 2014.

ктивности  и

ма за распо

касности  Ре

егледа [28,2

  уредби  сп

нсирања  пр

калне самоу

спелих  пред

1 ЈЛС о реал

е 

а Републике

јим  ће  се  к

ности  и  го

уповину ене

илника о тех

ућити повла

захтеве  у 

ацијом  Ди

стварање  т

y Service Com

з  свих,  па 

ти  које  спр

основу  ост

цији. Поред

кта  као  и  см

да  избегне

ошак инвест

истарства ру

вора о енер

корисници и

љшања  ен

ма тих објек

љшања  ен

осветљења 

оснивање  Бу

рати  из  буџ

. године. Ра

и мера  унап

оделу и кор

епублике  С

29]. 

ровело  Прв

ројеката  у 

управе (ЈЛС)

длога  проје

лизацији од

е Србије 

купцима 

одишњој 

ергетски 

хничким 

ачење са 

погледу 

ирективе 

тржишта 

mpanies), 

и  јавног 

оводе  и 

тварених 

д уштеде 

мањења 

е  ризик 

тиције. 

ударства 

ргетским 

из  јавног 

ергетске 

ата када 

ергетске 

када  су 

уџетског 

џета  РС, 

д фонда 

пређења 

ишћење 

Србије  и 

ви  јавни 

области 

. Донета 

ката.  На 

обрених 



 

  

 

У  склад

обавеза

енергет

и  Прави

система

добијен

система

Слично 

Минист

погледу

да  се  п

техничк

ефикасн

У Закон

услуге г

предату

о енерг

крајњег

У  склад

енергет

произво

уредбом

уредбе,

1.1.2 

Законом

намене

обезбеђ

енергет

закон  и

енергет

спровед

1) 

2) 

3) 

4) 

ду  са  Закон

а  контроле

тике је прип

илник  о  пр

а,  садржин

них  мерењи

а. 

томе,  а 

тарство руда

у енергетске

приликом  с

ке  специфи

ности. 

у о ефикасн

грејања укљ

у количину т

етици [1],  п

г купца топл

ду  са  Закон

тске  ефика

одњу, прено

м Владе, Ми

, као  и моде

Закон о п

м о планира

,  морају  би

ђују  пропис

тским  својст

и  правни  с

тским  кара

дена је усвај

Правилника

енергетска 

захтеви за н

Правилника

својствима 

Правилника

просторног 

[32], 

Правилника

урбанисту, п

Приручник за

ом  о  ефика

  рада  сис

ремило и д

егледу  котл

а  извештај

има,  као  и 

у  складу 

арства и ене

е ефикаснос

спровођења

икације,  о

ном коришћ

ључе као  јед

топлотне ен

припремило

отном енер

ном  о  ефик

сности  за 

ос и дистри

инистарство

ела елабора

планирањ

ању и изград

ити  пројекто

сана  енерг

твима  зград

систем  Реп

ктеристикам

јањем: 

а  о  енерге

својства и н

нове и посто

а  о  условим

зграда [31],

а  о  услови

и  урбанис

а о условим

пројектанта

а енергетске м

асном  кори

стема  греја

два правилн

лова,  којим

ја  о  изврш

услови  кој

са  одредб

ергетике је п

сти у поступ

а  јавних  на

дносно  уз

ћењу енерги

дан елемент

нергије. Изл

о Нацрт уред

ргијом (доно

касном  кор

нова  и  р

ибуцију  елек

о рударства 

ата о енерге

њу и изград

дњи [14], у 

оване,  изгр

гетска  својс

да  а  који  из

ублике  Срб

ма  зграда 

етској  ефик

начин израчу

ојеће зграде

ма,  садржи

  

ма,  програ

тичког  план

ма и поступк

, извођача р

менаџере за об
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ишћењу  ене

ња  и  кли

ика: Правил

а  се  пропис

шеној  конт

е  морају  и

бама  Закон

припремило

пку јавне на

абавки  узим

з  примену 

ије је предви

т за обрачун

лазећи у сус

дбе о метод

оси се на осн

ишћењу  ен

ревитализов

ктричне и  т

и енергети

етској ефика

дњи 

којем је про

рађене,  кор

ства,  која 

даје  овлаш

бије  делим

[11].  Даљ

касности  з

унавања топ

е.  

ни  и  начин

му  и  начи

нирања,  из

ку за издава

радова и од

бласт општинс

 

 

ергије  и  од

матизације,

лник о прегл

сује  садржи

роли  и  на

спунити  ли

на  о  ефик

о и Правилн

бавке доба

ма  у  обзир

минималн

иђена обаве

н цене греја

рет ЈЛС, Ми

дологији за 

нову члана 3

нергије,  по 

вана  постр

топлотне  ен

ке започело

асности пост

описано да 

ишћене  и  о

се  утврђују

ћена  орган

мично  прен

а  разрада 

града  [30],

плотних сво

ну  издавањ

ну  полагањ

раде  техни

ање и одуз

дговорног пл

ске енергетике

дредбама  ко

,  Министар

леду систем

ина,  начин 

ачин  евиде

ица  да  би  о

касном  кор

ник о миним

ра, којим се

р  енергетск

них  крите

еза ЈЛС да у

ања измерн

инистарство

одређивањ

362. Закона 

којем  ће  м

ројења,  одн

ергије,  бити

о је активно

тројења. 

зграде у зав

одржаване 

у  издавањ

изација.  На

нета  Директ

обавеза  и

  којим  се

ојстава зград

ња  сертифик

ња  стручног

чке  докуме

имање лице

ланера [33]. 

е 

ојима  је  пр

рство  руда

ма за климат

и  рокови  к

ентирања  п

обављала  к

ришћењу  е

малним захт

е предвиђа 

ка  ефикасно

ријума  ен

у тарифни си

ну, односно 

 је, сагласно

ње цене снаб

о енергетиц

минимални 

носно  сист

и ближе пр

ости на прип

висности од

на  начин  к

ем  сертиф

  тај  је  начи

тива  2010/3

из  ове  Ди

  ближе  пр

да, као и ене

ката  о  енер

г  испита  у 

ентације  и 

енце за одг

рописана 

рства  и 

тизацију 

контроле 

података 

контролу 

енергије, 

тевима у 

обавеза 

ост  кроз 

ергетске 

истем за 

стварно 

о Закону 

бдевања 

ци) 

захтеви 

теме  за 

описани 

преми те 

д врсте и 

којим  се 

иката  о 

ин  у  овај 

31/EU  о 

ирективе 

рописују 

ергетски 

ргетским 

области 

грађења 

говорног 



 

  

 

1.2 С

Систем 

управљ

дистриб

рациона

подстиц

утврђују

овог  си

трансфо

квантит

најслаб

њихово

СЕМ се 

државн

својини

Оствари

доприн

општин

енергет

снабдев

1.3 С

У  склад

организ

Србије, 

менаџм

Иако  п

операти

(сада  М

лежи  у 

               
2  Преду

Предузе

могу им

обављањ

3  Локалн

самоупр

4    Мини

државно

5  Статут 

6 Минист

до  2012

године, а

Систем ен

енергетско

ања  енерге

буције,  па 

ализације. 

цајних,  техн

у и спровод

истема.  Ов

ормације  е

тативних  и  к

ијих карика

о отклањање

обично спр

е4  и  покрај

. 

ивањем  уш

оси  повећа

ских  буџет

тског  сектор

вања енерги

СЕМ у Срб

ду  са  одре

зован у међ

министарс

мента, однос

о  хијерархи

ивну  улогу  у

Министарств

чињеници 

                      

узеће  је  осн

ћима која об

ати и секунд

ња ове делат

на  самоупра

рави. 

истарства,  ор

ој управи, Сл.

Аутономне П

тарство руда

,  Министарс

а затим поно

Приручник за

нергетск

ог  менаџме

етским  токо

све  до 

Овај  сист

ничких  и  др

де сви актер

им  се  сис

енергије, 

квалитативн

 у овом лан

е.  

оводи у раз

јинске  упра

штеда  енер

ању  конкур

та  намење

ра  на  живо

ијом. 

бији 

едбама  Зако

усобно ускл

ства  задуже

сно енергетс

ијском  ниво

у функцион

во  рударств

да  ће  Влад

                      

овни  привре

бављају дела

дарну циљну 

ности. 

ава  остварује

ргани  управе

. гласник РС, 

Покрајине Вој

рства и енер

ство  енергети

ово Министар

а енергетске м

ког менаџ

ента  (СЕМ)

овима,  од  м

њихове  по

тем  обухв

ругих  мера 

и овог систе

стемом,  кро

њихово  са

них  парамет

цу, односно

зличитим пр

аве5  и  друг

гије  и  сма

рентности  р

них  за  ов

тну  средин

она  о  ефи

лађеном рад

еног  за  по

ских менаџе

оу  највиша

исању  СЕМ

а  и  енергет

да,  као  субј

 

едни  субјект

тност од опш

функцију. Он

е  се  у  општ

е  у  саставу  м

бр. 79/05, 10

јводине, Сл. 

гетике до 20

ике,  развоја 

рство рударст

менаџере за об
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џмента 

),  опште  у

места  њихо

отрошње, 

ата  широк

и  активно

ема, који чи

оз  организ

агледавање

тара,  ствара

о за предузи

ривредним с

гим  јавним 

ањивањем 

рада  преду

ве  сврхе, 

у  и,  опште

касном  кор

ду свих њег

слове  енер

ера и овлаш

  позиција 

  има минис

тике,  а  у  д

јект  система

т  (организац

штег интереса

на се састоји 

ини,  граду  и

министарстав

01/07, 95/10 и

лист АП Војво

11, Министар

и  заштите  ж

тва и енергет

бласт општинс

 

 

узев,  предс

овог  настан

а  у  смис

к  скуп  ре

ости,  које  у 

ине и органи

овано  праћ

е  и  анали

ају  услови 

имање одгов

субјектима (

службама 

трошкова 

зећа,  посре

смањењу 

  узев,  пове

ришћењу  е

гових субјек

ргетике6,  об

шћених енер

у  овом  сис

старство  зад

аљем  текст

а  енергетск

ција),  који  се

а својствено 

у задовољав

и  граду  Бео

ва  и  посебне

и 99/14 

одине, бр. 17

рство за инф

животне  сред

тике 

ске енергетике

ставља  сист

ка,  преко  п

лу  њихове

егулаторних

оквирима 

и државне у

ћење  свих 

изу  са  ас

за  идентиф

варајућих м

(предузећим

које  корис

за  утроше

едном  осло

негативних 

ећању  сигур

нергије[13],

ката, односн

бвезника  си

ргетских саве

стему  прип

дужено  за  п

ту  Министар

ког  менаџме

е  оснива  ра

је да, поред 

вању потреба

граду,  члан 

е  организаци

7/09 

раструктуру 

дине  од  201

е 

тем  органи

процеса  пр

е  оптимиза

х,  организа

својих  овл

управе и об

процеса  у

спекта  раз

фикацију  ене

мера и актив

ма2), ЈЛС3, о

те  објекте 

ену  енерги

обађању  ср

утицаја  л

рности  и  кв

,  СЕМ  је  у

но Владе Ре

истема  ене

етник (Слик

пада  Влади

послове  ене

рство).  Разл

ента,  искљу

ади  стицања

ове циљне ф

а корисника 

3,  Закон  о 

ије,  члан  1, 

и енергетику

12.  до  среди

изованог 

реноса  и 

ације  и 

ационих, 

лашћења 

везници 

у  ланцу 

зличитих 

ергетски 

вности за 

рганима 

у  јавној 

ју,  СЕМ 

редстава 

локалног 

валитета 

у  Србији 

епублике 

ергетског 

а 1). 

,  главну 

ергетике 

лог  томе 

учиво  на 

  добити. 

функције, 

услуга из 

локалној 

  Закон  о 

у од 2011. 

ине  2013. 



 

  

 

предлог

Уредбе 

планира

Минист

система

система

Под  ул

евентуа

да обез

његово 

осталог,

дефини

испита 

Минист

да одре

Поред о

успешно

годишњ

енергет

статисти

Коначно

инспект

које  об

активно

Другу  н

активно

Закона 

               
7 Овај чл

окосниц

стајаће „

нова тач

становни

8  Уместо

правна л

9  Уредба

привред

уштеде е

г Министарс

о утврђива

аном нацио

тарство, као

а, било је у 

а.  

огом  у  усп

алне допуне

збеде закон

касније  до

,  подразуме

сање  начин

и  регулиса

тарство  је ис

еди који ће с

обавезе да 

о  завршила

ње  извештај

тским прегл

ичке обраде

о,  Министа

тора. Ови и

бвезници  д

ости обвезни

најважнију  у

ости  које  ће

о ефикасном

1) привред

а који к

2) привред

услуга, а

                      
лан Закона ће

цу СЕМ у делу

„привредни с

ка, у којој ће
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ролише и уч

ње  подзакон
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осиоци  и  ре

ници  СЕМ. 

ма енергетск

атност у про

ише Влада9; 

елатност  у  с

у пропише В
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иће је 

и  остала 

ђује  која 

х  циљева 



 

  

 

 

Тренутн

обвезни

претежн

тое/год

граничн

делатно

тое/год
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Начин у

потрош

енергије
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а  (субјекти)

бвезнике си

и услуга, па т

управе  и  д

ЈЛС са више

авној својин

лика 1‐2: Шем

дбом  о  утв

е  за  гранич

одном секто

шње,  29,08 

за  све  обје

кта,  пропис

шње  или  11

ни  субјекти

и у збиру тр

шње дефин

ка  СЕМ  [33

деном  2011

привредних

менаџере за об

Страна 30 

) чија  је пре

истема по п

тако у збир

други  орган

е од 20000 

ни. 

матски прика

врђивању  г

ну  количин

ору прописа

GWh/годиш

екте  збирно

ала  вредно

1,63  GWh/го

и  који  трош

роше више о

исан  је Уре

],  у  виду  о

1.  а  поновљ

х субјеката ч

бласт општинс

 

 

етежна дела

првом крите

у користе в

ни  Републи

становника,

аз СЕМ у Срб

граничних  в

у  енергије 

ала потрошњ

шње).  Сход

о,  не  праве

ст  потрошњ

одишње).  То

е  више  од 

од 1000 тое/

едбом о утв

обрасца  при

љеном  201

чија је прете

ске енергетике

атност у про

еријуму, али

ише енерги

ке  Србије, 

, као и друг

ији 

вредности  п

за  привред

њу примарн

но  истој  Ур

ећи  разлику

ње  примарн

о  значи  да 

2500  тое/г

/годишње  о

рђивању  гр

ијаве  о  ост

5.  године 

ежна делатн

е 

оизводном 

и поседују о

је од колич

органи  аут

ге јавне служ

потрошње  е

дне  субјекте

не енергије 

редби,  Влад

у  између  п

не  енергије 

су  у  овом  т

годишње  пр

ове енергије

раничних вр

твареној  по

[36],  ову  г

ност у произ

сектору, 

објекте у 

ине коју 

тономне 

жбе које 

 

енергије 

е  чија  је 

од 2500 

да  је  као 

ретежне 

од  1000 

тренутку 

римарне 

е. 

редности 

отрошњи 

граничну 

зводном 



 

  

 

сектору

се  да  ћ

обвезни

потрош

без обз

пратити

енергије

Као  и  у

критери

Међути

од  свих

Републи

Системо

Претход

велики 

чинити 

обвезни

користе

укупном

позитив

које су у

Такође,

оне мог

је  то  с

укључив

окончан

обновљ

циљева

заједни

да реал

пружи п

промов

               
10 Са ухо

ће се ост

11  Сход

обухвата

положај 

над  њих

обезбед

послова

12  Укупа

територи

Закона о

у, као и 20 п

ће  у  првој 

ика.  Посма

ње енергије

ира на овај 

и, контролис

е у оба ова с

у  претходно

ијуму броја 

м, подаци п

х  ЈЛС11  (165

ици  Србији 

ом енергетс

дна  два  „ве

привредни 

окосницу 

ика  СЕМ,  ко

е  зграде  у  ја

м енергетск

вног  пример

увеле СЕМ, 

 важно  је и

гу постати о

сврсисходно

вања мањих

но спровође

љивих извор

  ЕУ  о  клим

цама Јадра

изују још јед

подршка за 

исање и под

                      
давањем СЕМ

тварити смањ

дно  Уставу

ају општине, 

јединица ло

ховим  радом

ди средства је

.   

н  број  општ

ији Аутономн

о ефикасном 

Приручник за

привредних 

фази10  уво

трано  са  е

е у индустри

релативно м

сати и управ

сектора. 

ом  случају, 

становника 

пописа стан

512  општина

бити  укљу

ског менаџм

елика”  проц

субјекти у с

спровођењ

оје  чине  ор

авној  својин

ом билансу

ра  како  се  т

њихово мес

истаћи да иа

обвезници С

о  и  корисн

х ЈЛС у СЕМ

ење међуна

ра енергије „

ми  и  енерги

нске регије

дан, нови п

успоставља

дршку систе

                      
М створиће с

њивањем гра

у  РС  из 

градове и гра

окалне самоу

м  и  заштита

единици лок

тина  у  Репуб

не покрајине

коришћењу е

а енергетске м

друштава с

ођења  СЕМ 

енергетске 

ијском и сек

мали број о

вљати у сми

на  основу 

већем од 2

новништва с

а  (укључујућ

учено  у  СЕ

мента ће бит

цента  учеш

сектору про

а  и  оствар

ргани  држа

ни,  више  је 

у Србије  је  з

треба  опход

сто у СЕМ не

ако ЈЛС са м

СЕМ уколико

но.  Министа

М, и у том ци

ародног стра

„Alterenergy

ији  „20‐20‐2

. Такође, М

етогодишњ

ање СЕМ у Ј

ему енергет

 
се могућност 

ничне вредн

2006.  го

ад  Београд. 

управе, надл

а,  као  и  оба

алне самоуп

блици  Србиј

 Косово и Ме

енергије, те с

менаџере за об

Страна 31 

са објектима

по  критер

стране,  ов

ктору тргови

обвезника, њ

ислу уштеда

спроведено

20000 и око 

спроведеног

ћи  и  градск

М.  Израже

ти обухваћен

ћа  у  потро

оизводње и 

ривања  жељ

авне  управе

симболичн

занемарљив

дити  према 

езаобилазно

мање од 20 

о њихови о

арство  снаж

иљу спровод

атешког про

y“  [37], који

0“  кроз  про

Министарство

и пројекат с

ЛС. Овај пр

ског менаџм

да се у њега 

ости потрош

одине,  јед

Законом  о 

ежност општ

авеза  Републ

раве када из

и  износи  19

етохија, у њи

су ове општи

бласт општинс

 

 

а у сектору 

ијуму  потр

вих  120  об

ине учествуј

њиховим укљ

а енергије са

ог  истражив

100 ЈЛС тре

г 2011. годи

ке  општине)

но  у  проце

но готово 90

ошњи  енерг

сектору трг

љених  резу

е  и  други  о

на. Потрошњ

ва. Ипак, он

енергији,  т

о. 

000 станов

ргани управ

жно  подсти

ди посебне 

ојекта у обл

  је за циљ 

омоцију  ене

о и УНДП су

са још конкр

ојекат носи 

мента у опш

укључи и већ

ње. 

инице  лок

локалној  сам

тина, правни 

лике,  односн

звршава прав

94,  али  будућ

има тренутно

не изузете из

ске енергетике

трговине. П

ошње  енер

бвезника  у 

у са преко 7

ључивањем

а готово цел

вања  [36]  је

еба да поста

ине указују 

),  23  града 

ентима  бро

0% становни

гије  јасно  у

говине и усл

ултата  СЕМ.

органи  Репу

ња енергије 

ни имају ва

те  је,  као  и 

вника немају

ве препозна

иче  и  подр

пројекте. На

асти енерге

имао да до

ергетске  од

у октобра 2

ретнијим ци

назив „Укл

штинама у Ср

ћи број прив

калне  само

моуправи  по

акти које до

но  териториј

ва и дужност

ћи  да  се  29

 није могуће

з анализе. 

е 

Према томе,

ргије  бити 

укупном 

75%. То знач

м у СЕМ бити

локупним то

е  процењен

ану обвезни

на то да ће

и  Град  Бео

оја  становни

иштва. 

указују  на  т

луга, заједно

.  Улога  пре

ублике  Срб

у овим згр

жну улогу у

у  другим  з

у законску 

ају и процен

ржава  овај 

а пример, у

етске ефикас

опринесе ос

држивости  у

015. године

иљем ‐ да се

ањање пре

рбији“.  

редних субје

оуправе  у 

одробније  се

оносе, органи

јалне  аутоно

ти из круга по

9  општина  н

е спроводити 

, очекује 

око  120 

билансу 

чи да ће, 

и могуће 

оковима 

но  да  по 

ице СЕМ. 

 чак 111 

оград)  у 

ика  ЈЛС, 

то  да  ће 

о са ЈЛС, 

еосталих 

ије  који 

радама у 

у  смислу 

емљама 

обавезу, 

не да им 

процес 

управо је 

сности и 

тварењу 

у  малим 

е почели 

е уведе и 

прека за 

ката, што 

Србији 

е  уређују 

и, надзор 

омије,  да 

оверених 

алази  на 

одредбе 



 

  

 

Табела 1

Привред
произво

Привред
сектору 

ЈЛС 

1.3.1 

У  склад

менаџе

њихови

лиценце

одговар

менаџе

ефикасн

односно

извешта

1.3.2 

Због  ра

обвезни

предста

(индуст

индустр

енергет

делатно

енергет

Сходно 

се  усло

обухват

обухват

СЕМ. 

Први де

минута,

траје ду

Теоријс

вежбе 

Правил

(Универ

рад,  об

других с

енергет

Провера

у  кори

присуст

1‐1: Врсте, кр

дни субјекти 
одном сектор

дна субјекти 
трговине и у

Обавезе 

ду  са  Законо

ра [13,38], о

 енергетски

е  за  енерге

рајуће  енер

ри,  односн

ности,  да  с

о  планом 

аје о оствар

Енергет

азличитости 

ика  СЕМ,  о

авника  при

рија)  се  п

ријске  енер

тске менаџе

ошћу  у  сект

тике зграде. 

Правилнику

овно  састоји

та теоријску,

та израду пл

ео обуке тра

, док други 

уже од месе

ка  обука  по

у  лаборато

нику  о  усло

рзитет у Бео

уку  у  кориш

специјализо

тским подац

а стечених з

ишћењу  сп

твовању  пр

Приручник за

ритеријуми за

чија је прете
ру (индустриј

 чија је прете
услуга (зграде

обвезник

ом  о  енерг

обвезници С

и менаџери. 

етске  менаџ

ргетске  мен

но  обвезни

проводе  ме

енергетске 

ивању циља

тски менаџ

стручних  з

организова

вредних  су

предвиђа  с

ргетике,  за 

ере за облас

тору  тргови

у о начину с

и  од  два  д

, практичну 

лана и прог

аје 6 дана, у

део обуке п

ец дана. 

одразумева

орији  са  м

овима  у  по

ограду, Маш

шћењу  софт

ованих софт

цима, а све к

знања полаз

ецијализова

редавањима

а енергетске м

а проглашав

ежна делатно
ја) 

ежна делатн
е) 

ка СЕМ 

гетској  ефик

СЕМ ће најп

Након успе

џере,  обвез

аџере.  По 

ци  СЕМ,  д

ере  за  ефик

ефикаснос

а, односно м

џери 

знања  потре

не  су  три 

убјеката  чиј

специјализо

представн

ст општинск

ине  и  услуга

спровођења

дела.  Први 

и обуку у ко

грама енерг

у току којих

подразумев

а  класична 

мерном  опр

гледу  кадро

шински факу

твера  „Инфо

твера у вези 

кроз непоср

зника врши 

аних  софтв

а  утврђене 

менаџере за об
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ање и број б

ост у 

ост 

касности  и 

пре морати 

ешно заврше

зници  СЕМ 

именовању

дужни  су  д

касно  кори

сти,  као  и 

мера и акти

ебних  енер

врсте  кур

ја  је  прете

ована  обук

нике  ЈЛС  с

ке енергети

а  (зграде)  о

а обуке [35]

део,  у  зав

оришћењу с

гетске ефик

х се може од

ва менторск

предавања

ремом  и  л

ова,  опреме

ултет). Рад н

ормациони 

са базама п

редан рад на

се након ш

вера,  при 

Правилни

бласт општинс

 

 

удућих обве

>2500 toe/го

>1000 toe/го

>20000 стан

Правилнико

одреде лиц

еног курса и

су  у  обавез

у  потребног

да  донесу 

шћење  ене

да  Минис

вности садр

ргетским  ме

рсева  ради

ежна  делат

ка  за  енер

се  предвиђ

ке а за при

обука  за  ен

, обука за св

исности  од

специјализо

асности и  г

држати најв

ки рад са по

,  практични

лабораториј

е  и  простор

на рачунари

систем  за 

података и и

а рачунарим

то одслушај

чему  мор

ком  о  нач

ске енергетике

езника у прво

одишње 

одишње 

овника

ом  за  имен

ца за која пл

и положеног

зи  су  да  ов

г  броја  енер

програм  и

ергије  предв

старству  до

ржаних у про

енаџерима 

  њихове  о

тност  у  про

ргетске  ме

ђа  специјал

вредне субј

нергетске  м

ве врсте ене

  врсте  ене

ованих софт

одишњег из

више 7 часо

олазником о

и  део  обуке

јском  опре

ра  Организа

има подразу

енергетски 

извештавањ

ма. 

ју теоријску

рају  да  за

чину  спрово

е 

ој фази СЕМ 

120 компан

20 компани

111 

новање  ене

ланирају да 

г испита и д

ва  лица  им

ргетских  ме

и  план  ен

виђене  про

остављају  г

ограму и пл

за  различит

обуке.  За 

оизводном 

наџере  за 

лизована  о

јекте са пре

менаџере  за

ергетских м

ргетског  ме

вера, док др

звештаја об

ова дневно о

обуке и не м

е,  рад  и  пр

емом  утврђ

ације  за  об

умева интер

менаџмент

њем Минист

у, практичну

довоље  ус

ођења  обу

нија 

ија 

ргетских 

постану 

добијања 

менују  за 

енаџера, 

ергетске 

ограмом, 

одишње 

ану. 

те  врсте 

потребе 

сектору 

област 

бука  за 

етежном 

а  област 

енаџера 

енаџера, 

руги део 

бвезника 

од по 45 

може да 

рактичне 

ђеном  у 

буку  [38] 

рактивни 

т“,  као  и 

тарства о 

у и обуку 

слове  о 

уке  [35]. 



 

  

 

Провера

коришћ

Међу ва

да  стек

ефикасн

обвезни

основни

планова

помоћ м

Сам про

од три г

и проце

треба д

енергије

резулта

потребн

Програм

који  се 

описују 

планира

финанси

планира

Иако  је 

енергет

предста

Минист

планова

попуња

Коначно

знања и

рачунар

обвезни

Испит се

положи

Полагањ

издати о

1.3.3 

Због  ч

термоте

објекти

успоста

овлашћ

прописа

а знања из п

ћење специј

ажним и нео

кну  свакако

ности,  план

ика  СЕМ.  П

их  обавеза 

а  и  годишњ

ментора. Ов

ограм енерг

године. Ова

ене годишњ

да садржи и

е  обезбеди

та  сваке  од

на за њихов

м се подроб

доноси  на

свака  мер

аних  активн

ијски  инстр

аних мера. 

предвиђен

тске  ефикас

ављаће  год

тарству  дос

а  и  програ

вани преко 

о, након усп

из  теоријске

ру и израђе

ика  СЕМ,  по

е полаже у в

ио испит ако

ње  испита  и

одговарајућ

Енергет

есто  веом

ехничких  си

вно  неће  и

вљању  и  у

ених енерге

ана  дужнос

Приручник за

практичне о

ализованих

опходним з

о  су  и  зна

ова  енерге

рограми  и 

обвезника 

њих  извешта

ва ће докуме

гетске ефика

ј документ, 

их енергетс

 предлоге м

ити  планир

д мера  који

о спровођењ

бније разрађ

  период  од

ра  и  активн

ности,  очек

рументи  (и

но да обвез

ности,  главн

дишњи  изв

тављати  ов

ама  и  оств

веб аплика

пешно заврш

е и практич

ног и од стр

олазници  об

виду теста. Т

о је на тесту 

и  обуке  бић

ћу лиценцу е

тски савет

ма  комплик

истема  у  згр

имати  довољ

уходавању 

етских савет

ст  ових  сав

а енергетске м

обуке се спр

 софтвера н

нањима кој

ања  која  ће

тске  ефика

планови  за

СЕМ.    Због 

аја  обвезни

ента полазн

асности пре

поред дефи

ских потреба

мера и акти

ране  уштед

ма  се  пред

ње. 

ђује у плану

д  једне  год

ност  из  про

ивани  резул

извори  и  н

ници СЕМ н

ни начин  ко

вештаји  об

ве  извештај

арени  степ

ције. 

шеног прво

не, односно

ране ментор

буке  стећи  ћ

Тест се вред

остварио на

ће  једнообр

енергетског 

тници 

кованих  ин

радама,  као

љно  знања,

СЕМ,  поре

тника (физи

ветника  да

менаџере за об
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роводи на ла

а рачунару,

ја ће полазн

е  се  однос

сности  и  го

аузимају  кљ

тога  је  дру

ика  СЕМ,  ко

ници сачиња

едставља пл

инисања пл

а, укључујућ

ивности које

де,  затим  н

виђа  оствар

у енергетске

дине.  У  ово

ограма,  нав

лтати  за  св

начин  обез

на  захтев М

омуникације

бвезника  С

је,  у  којим

пен  планир

г и другог д

о обуке  у  к

ра одобрен

ће  право  д

днује са најв

ајмање 70 б

разно  за  це

менаџера л

ндустријски

 и  због  тога

,  па,  самим

ед  менаџе

чких и прав

  обављају 

бласт општинс

 

 

абораторијс

 чиме се зав

ници курса з

сити  на  пр

одишњих  из

ључно  место

уги  део  обук

оје  полазни

авати према

лански докум

анираног ци

ћи процену 

е ће посред

носиоце,  ро

ривање  пла

е ефикаснос

м  документ

воде  носио

ваку  од  мер

беђивања) 

Министарств

е између  об

СЕМ.  Обве

ма  ће  бити 

раног  циља

дела обуке, 

оришћењу 

ог програма

а  полажу  и

више 100 бо

одова. 

лу  територи

лицима која

х  и  општ

а што  у  прв

м  тим,  и  збо

ра  у  СЕМ 

вних лица). И

енергетске

ске енергетике

ској опреми 

вршава први

за енергетск

рипрему  пр

звештаја  о 

о  у  раду  ме

ке  посвећен

ици  обуке  т

а задатку кој

мент који се

иља уштеда

енергетских

ством ефик

окове  и  пр

анираног  ци

сти, као пла

ту  се  преци

оци  и  роко

ра,  односно

предвиђен

а доставе п

бвезника СЕ

езници  ће 

описани  с

  уштеде.  И

тј. успешно

специјализо

а, плана и г

спит  за  ене

одова. Сматр

ију  Србије, 

а положе стр

тинских  си

во  време ен

ог  очекиван

је  предви

Иако је у ос

е  прегледе,

е 

а провера з

и део обуке

ке менаџере

рограма  ен

остваривањ

енаџера  и  ј

н  изради  пр

треба  да  из

ји одреди м

е доноси на

а енергије, п

х својстава о

каснијег кор

роцену  оче

иља,  као  и  с

анским доку

изније  и  де

ови  за  спро

о  активности

ни  за  спро

програме и 

ЕМ и Мини

једном  г

степен  реал

Извештаји  ћ

о завршене 

ованих  софт

одишњег из

ергетског ме

ра се да је к

а Министар

ручни испит

стема,  па 

нергетски м

них  потешк

иђено  и  по

новном Зак

,  суштина 

знања за 

. 

е морати 

ергетске 

њу  циља 

едну  од 

рограма, 

зраде  уз 

ментор.  

а период 

прегледа 

објеката, 

ишћења 

екиваних 

средства 

ументом 

етаљније 

овођење 

и,  као  и 

овођење 

планове 

старства 

одишње 

лизације 

ће  бити 

провере 

твера на 

звештаја 

енаџера. 

кандидат 

рство  ће 

т. 

чак  и 

енаџери 

оћа  при 

остојање 

кону о ЕЕ 

њиховог 



 

  

 

постојањ

податак

мера за

ће, нако

извешта

ефикасн

повећањ

својстав

могућно

а мораћ

коришћ

Као  и  у

похађај

организ

која  по

саветни

саветни

1.4 Ј
м

Децентр

обновљ

корисни

монопо

централ

реална 

енергијо

улоге  п

предузе

локално

добијају

енергије

Поред 

делатно

топлана

поуздан

повећањ

планира

ефикасн

самоупр

оне пос

СЕМ  до

самоупр

Као  што

захтевај

већини 

ња  је  да  по

ка, спровође

а повећање 

он извршен

аја  о  спров

ности  постр

ња  степена

ва  објекта, 

ости за упот

ће да  садрж

ћење енерги

у  случају  ене

у  шестодне

зовати Мин

оложе  овај 

ика.  Поред 

ика, који ће б

Јединица л
менаџмент

рализација 

љивих  извор

ика,  с  друге

ол државе. М

лног, пренес

потреба  к

ом, у складу

отрошача  е

ећа),  добија

ог енергетск

у  овлашћењ

е и, у складу

надлежнос

остима  [39]

а,  јавна расв

но, сигурно 

њем  енерге

аним  разво

ном  коришћ

рава. Ове се

стају обвезни

онети  само 

рава, статус 

о  је  у  уводн

ју  организо

ЈЛС  у  Срб

Приручник за

омогну  ене

ења анализ

енергетске

ног енергетс

веденом  ен

ројења,  одн

а  корисност

оправданос

требу обнов

жи и  завршн

ије које треб

ергетских м

евну  обуку, 

истарство,  а

стручни  ис

тога,  Мин

бити доступ

локалне с
та 

производњ

ра,  с  једне 

е,  доводе  д

Могућност д

се и на реги

која  улази 

у са општим

енергије  (јав

ају  улогу  п

ког сектора 

ња  да  буду

у са тим, и л

сти  прописа

,  у  вези  са

вета, водосн

и квалитетн

етског  капац

ојем  и  зах

ћењу  енерг

е обавезе п

ици СЕМ. И 

нове  обаве

обвезника 

ном  делу  н

ван  приступ

бији  још  ув

а енергетске м

ргетским  м

е енергетск

 ефикаснос

ског преглед

нергетском 

осно  објект

ти  построје

сти  комбино

вљивих изво

но  стручно 

ба спровести

менаџера,  п

која  ће  се
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активности 
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ђења  енерг

а планирањ

која  морају

ју  своје  дуж

и искуства р

дити  одгова

т управљањ

ијално  прил

ња  потрошњ

ћења  енерги

у остваривањ

ом  величин

нталне  ком

дити  да  сви

сугестије/жа

вљање  и  о

рда.  Докуме

а,  енергетск

е,  документ

нтацију за к

великој мер

ајним  кори

ком,  општим

ревитализо

а,  који  у  зн

размотрити 

ности и поб

енергије, ко

е,  техно‐ек

рање  додат

е у планира

ма  стандар

ашености  п

ви и одржа
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цес  енергет
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ве  у  складу
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љевима  треб
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коју  је орган
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м и  посебн
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оришћење п

кономску  а
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ањење  потр

ћења  енер

ба  да  буде

м  периоду, д
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тике  мора 
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оцена  која  с

г лица).   У т

ку  особљу 

м (укључујућ
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е,  повећањ
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протока инф
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успоставље

рошње  енер

гије  и  побо

е  дефиниса

док  посебни

м могуће ос

арљиви  и  м
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рда је дефин

е  вештине,

се  врши  на

том смислу,
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љу  стицања

ња  енергетс

буке  немино

формација и
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ацији  могу 

шања).  Изр

кроз  досле

да  обухвата 

нуте  енерге

е  у  складу  с

ценила да  је

љања и одрж

аницама  си

ма  и  акцио

исаних  пост

цати  на  пов
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ачина кориш
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ст  оствари

ра  бити  дос

начин. Орга

складу  са 

ција дефини

еном  енерг

ргије,  повећ

ољшање  ко

на  позициј

и  (краткоро

тварити дуг

мерљиви.  Ор

и  акционе  п

нисана и ко

  знања,  кв

основу  ком

 према захт

у  EnMS. Об

рикупљању

а  знања  и 

ске  ефикас

овно  ће  за

и података, 

римењује  на

ртикалној 

несметано 

адом  докум

дну  приме

предмет  и

етске  опште 

са  захтевим

е неопходна

жавања опе

истема,  а  ко

оним планов

тројења  и/и

већање  пот

ошње  енер

шћења енер

овану произ

ена  корисн

рганизација

едила усагла

да  решава
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вање усагла
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и  усвоји  на
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стављена  св

анизација м
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ише и докум
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ћање  енерг

оришћења  е

а  коју  орга

чни)  циљев
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рганизација
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бука  треба 
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вештина  к

сности  и  у

ависити  од 

организаци

ачине  како 

комуникаци

да  износе 

ментације  E

ену  а  у  скл

  подручје  п

и  посебне 
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еративних п

оје  су  у  скла
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рошње  ене
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зводњу топл
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итиком,  как

гетске  ефик
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аду  са  енер
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љшање  ен

шћење обно
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ганизација  м
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општим 
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имене  и 
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ребно  је 

и  општи 
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у складу 
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одно  је 
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овезаних 

ргетском 
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стема  и 

низација 
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овљивих 

ектричне 

енергије, 
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ављеним 
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система 



 

  

 

менаџм
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Табела 3

Садржај

Основни 
стандард

Политика

Стратешк

Карактер
профил 

Структу

менаџм

 

мента  као  и

вање  запис

има обавезу

поступком о

Поређење
менаџмент

рд EN ISO 50

угим  станда

и стандарда

3‐1 Поређење
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концепт  
да 

а 

ки приступ 

ристични 

ра стандард

мента: 
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Приручник за

и  да  успост

са.  Највише 

 да преиспи

обезбеди ст

е стандар
та 

0001 је разви

ардима  ISO 

а SRPS ЕN ISO

е стандарда 

ISO 9001 

На основу: 

захтева клијен
у погледу  
управљања 
квалитетом 

Испунити захт
клијента у 
погледу 
управљања 
квалитетом 

Успостављање
смерница, 
циљева, и 
планова ради
управљања 
квалитетом.  
 

Нема таквих 
захтева 
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а енергетске м

тави  и  одр

руководств
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алну одржи
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ISO 140

нта 
релеван
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истеми мена

менаџере за об

Страна 53 
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ругим ст
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управља  
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штити 
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це и циљеве у 
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шање. 
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ица, 
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ске енергетике
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икасност En
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а и елеменат

ели  3‐1  је  д

14001. 

стема менаџ
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Енергетска
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менаџмент
Спровођењ
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прегледа у
утврђивањ
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профила по
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та енергијом.  
ње политике об
спостављање п
деловања и ци
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отрошње енер
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валима и 

ема 
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е 
еног  
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зацији где се

N  ISO  50001 

на  стандард

мента енерги

Сертифик

има  сертиф

мента према
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тификације 

 3, 8 спрово

редним  б

ем 5  и  7  из

ионог  тела)
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т  и  програм

м енергетск

ине. Стога  ј

ергетског  м

ени облици

била важна 

рганизовано

говарајуће с

омуналних 

е  и  конзи

овима  и  о

било  дире

тски  менаџ

набдевања 

ења,  као  и 

еба  наглас

налних  сист

пштине  је 

аџмента,  од

налних  сист

финансијске

ма  непосре

ицај  на  пом

страни прои

риватне), ос

смањење  н

организац

ске енергетике

ном сектору

цијалних дел

нергије  у  ја

квалитета ко

ално  кориш

уду  доступ

обновљиви 

буду  досту

услед кориш

тске полити

рангиран 

г менаџмен

стваривање 

м  суштински

ког менаџме

е логично д

менаџмента

 енергетско

за општине

ог  и  систе

структуре. У 

предузећа 

стентне  ен

пштинама 

ектно,  било

џмент  најви

енергијом  (

на  планира

ити  заокуп

тема,  с  обзи

карактерист

дносно  наб

тема  и  јавн

е  службе,  д

дан  увид 

менуте  акт

изводње, тј.

стало је по с

егативног  у

цију  и  акти

е 

у, а да тиме

латности. 

авним  кому

омуналних у

шћење  рес

пни  и  прис

извори). 

упне  услуге

шћења енерг

ке, у зависн

приоритет 

та у општин

циљева  п

и  зависе  од

ента који је 

да општине 

а  као  сред

ог менаџмен

е. Велики гр

ематског  б

мањим опш

баве  се  пи

нергетске  п

бави  се  у

о  кроз  неки

ише  фокуси

(директно и

ање  и  реали

љеност  над

иром  на  на

тична  разд

авке  енерге

них  зграда. 

док  особље

у  рад  ене

тивности.  У 

 јавних ком

страни. Исто

утицаја  на 

ивности  по

е не буде 

уналним 

услуга. 

сурса  са 

ступачни 

е  јавних 

гије тако 

ности од 

циљева 

нама. 

олитике 

д њих.  У 

базиран 

нису ни 

дства  за 

нта ипак 

радови и 

бављења 

штинама 

итањима 

политике 

углавном 

и  облик 

иран  на 

или  кроз 

изовање 

длежних 

аслеђене 

војеност 

ената  од 

Питање 

  које  се 

ргетских 

таквим 

муналних 

о важи и 

животну 

остојећег 



 

  

 

енергет

менаџм

комунал

енергет

пружањ

коришћ

када  се

свим се

средств

ће  систе

подразу

Остваре

комунал

енергет

употреб

губитак

потрош

јавних з

воде  ка

важи  и 

значи  и

промен

енергет

менаџм

енергет

енергет

систем 

су у вез

4.1.2 

Оквир н

у питањ

је  једна

система

би  треб

рачунов

односи 

одговор

се  гран

поклапа

дефини

могуће 

произво

електри

градове

случају 

тског  менаџ

мент  уско  је

лних услуга

тски менаџм

ња  комунал

ћења  комун

 међу  прио

кторима по

во остварива

ем енергетс

умева. 

ене  уштеде 

лних предуз

тске  ефикас

бити за друг

а енергије у

ача и одлаг

зграда (школ

а  побољшањ

за  систем 

и  боље  одр

е.  Стога  оп

тске  полити

мента,  иако 

тска  ефикас

тског менаџм

сам себе от

и са енергиј

Оквир си

неког систем

њу општине,

а  од  већих

а енергетско

бало  да  об

водственом 

на  енергет

рна. У смисл

ице  законск

ају, па зато, 

сати  његов

само  дели

одњу електр

ичне  енерги

е, а одређен

није могуће

Приручник за

џмента  у 

е  оријентис

, па његов о

мент је најве

них  услуга, 

алних  услуг

оритетне  ци

трошње на 

ања такве п

ског менаџм

енергије  д

зећа, којим

сности.  По 

ге сврхе. У 

у систему ил

ање или изб

ле, вртићи, 

њу  комфора

јавног  осве

ржавање  фу

пштинско  ру

ке  и  успост

то  понекад

сност  приор

мента општ

тплаћивати 

јом и одржа

истема ен

ма менаџме

 оквир сист

х  тешкоћа 

ог менаџме

бухвати  све

смислу,  о

тске  токове 

лу правне н

ке  одговорн

при концип

ве  границе, 

мично  упра

ричне енерг

ије  у  сопст

на јавна ком

е као границ

а енергетске м

општинама

сан  ка  техн

оквир углав

ећим делом

а  веома  м

га.  Међутим

иљеве  те  по

које општин

политике, до

мента општ

директно  зн

а се може о

завршетку

случајевима

ли на стран

бегавање ин

општинске 

а  у  зградам

етљења,  где

ункције  сис

уководство 

тављању,  та

д  изгледа  за

ритетни  ци

ине постављ

и остварива

авањем обје

нергетско

ента дефини

тема енерге

приликом  њ

нта општин

е  енергетске

оквир  систе

за  које  је 

адлежности

ности  општи

пирању сист

уз  уважав

ављати  у  оп

гије у систем

веном  јавн

мунална пре

цу система п

менаџере за об
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.  Поједнос

ничком  аспе

вном не пре

м фокусиран

мало  утиче 

м,  када  опш

олитике  пос

на има утиц

обити сасви

ине одговар

аче  уштеде

отплатити и

у  отплате  и

а комуналн

и потрошач

нвестирања

зграде и др

а  и  квалите

е  примена  м

стема.  Кори

не  треба  д

аквим  циље

аметно  и  ск

иљ  енергетс

љен у складу

ати додатне

еката јавне п

ог менаџме

ише границе

тског менаџ

његовог  ус

не односи се

е  токове  у

ма  енергет

општина  д

и, као оквир

ине.  У  случ

тема енерге

ање  чињен

пштини.  На

му ЕПС, али

ном  сектору

едузећа пок

поставити гр

бласт општинс

 

 

стављено  р

екту  произв

елази опера

н на страну п

на  страну 

штине  конци

тави  повећа

цај, систем е

им другачиј

рати ономе

е  у  општинс

нвестиција 

инвестиције

их система 

а значи и м

а у нове капа

р.) мере ене

ета  услуге  к

мера  енерг

исници  при

да  оклева  п

евима  прил

купо.  Приме

ске  полити

у са тим циљ

е уштеде у т

потрошње.

ента у опш

е система на

џмента мож

постављања

е на терито

нутар  гран

тског  менаџ

делимично  и

р система ен

ају  наших  о

етског мена

нице  да  је 

а  пример,  о

и зато може 

у.  Такође,  н

ривају тери

раницу терит

ске енергетике

речено,  пос

водње  енер

ативни ниво

производње

потрошње 

ипирају  ене

ање  енерге

енергетског 

и концепт и

 што  се дан

ском  буџету

у реализац

е,  уштеда  у

(топлане, в

могућност пр

ацитете. У м

ергетске ефи

оја  се  пруж

гетске  ефика

имећују  и  п

при  дефини

агођеног,  с

ери  у  свету 

ке  општине

љем, реално

текућим рас

штинама 

а које се он 

же се различ

а.  У  физичк

орију општи

ица  општин

џмента  опш

или  у  потпу

нергетског м

општина  ов

џмента, тре

неким  ене

општина  не 

снажно да 

неке  општи

торије више

торије општ

е 

стојећи  ене

ргије  или  п

о. Такође, по

е енергије, 

енергије, 

ергетску  пол

етске  ефикас

менаџмента

и програм. Т

нас у  свету 

у  или  буџет

ију конкрет

у  буџету  м

одоводи) см

рикључивањ

многим случ

икасности д

жа  у  згради.

асности  аут

поздрављају

сању  циље

истема  ене

показују  да

е  и  ако  је

о је очекива

сходима буџ

примењује.

чито постав

ком  смислу

не, односно

не.  У  фина

штине  треб

уности  фина

менаџмента

а  три  оквир

еба веома п

ргетским  то

може  да  у

утиче на по

ине  су  удру

е општина, 

тине. 

ергетски 

пружања 

остојећи 

односно 

односно 

литику  и 

сности  у 

а ће, као 

Тек тада 

под  тим 

ту  јавних 

тне мере 

може  се 

мањење 

ња нових 

чајевима 

директно 

.  Слично 

томатски 

у  овакве 

ва  своје 

ергетског 

а,  ако  је 

  систем 

ати да ће 

џета који 

. Када су 

ити, што 

у,  оквир 

о систем 

ансијско‐

а  да  се 

ансијски 

а намећу 

ра  се  не 

пажљиво 

оковима 

утиче  на 

отрошњу 

ужене  у 

па у том 



 

  

 

У  посто

потрош

тргови, 

покраји

обавља

водом, 

самоупр

енерген

потпуно

потрош

приватн

потражњ

условим

директн

територ

индустр

индустр

општин

мреже 

предузе

одређен

топлотн

конкрет

индустр

Закон  о

енергет

енергет

именов

енергет

закон  н

енергет

нити огр

са  мањ

енергет

наредна

менаџм

све акти

4.2 П

С обзир

политик

докуме

енергет

1. 

ојећим  усл

шње (подраз

јавне  пов

не, односно

ње  комуна

јавни  тра

раве  дирек

ната,  текуће

ости треба д

ње,  енерге

не  и  комер

ње  енергије

ма  одговорн

не  ингеренц

рији.  Због 

ријски  секто

ријска преду

е  снабдева

(вода,  елек

ећа су и кор

не  комунал

ном енергијо

тном случају

ријских пред

о  ефикасно

тског  менаџ

тске ефикасн

ања  енерге

тског менаџе

не  поставља

тског  менаџ

раничава мо

ње  од  20  00

тског менаџм

а  два  пог

мента у лока

ивности мог

Програм е

ром да енер

ке општине,

нта општине

тског менаџм

Структура с

структуре; 

Приручник за

овима,  опш

зумевају се о

ршине  и  д

о  јединице 

алне  делатн

нспорт),  ја

ктно  или 

ег  и/или  и

да буду обух

етски  менаџ

рцијалне  ко

е,  односно 

не  за  обезб

ције  над  ра

тога,  енерг

ор.  Ипак,  е

узећа с обзи

ају  енергијо

ктрична  ене

рисници ком

лне  услуге  (

ом за грејањ

у треба да д

дузећа ради

ом  коришће

џмента,  оба

ности, начи

етског  мена

ера и услов

а  специфичн

џмента,  про

огуће актив

00  становни

мента на на

главља  при

алним самоу

гу да буду об

енергетс

гетски мена

, програм ен

е кроз који с

мента утврђ

истема енер

а енергетске м

штине  имај

објекти у оп

други  објек

локалне са

ности  –  вод

вно  осветљ

индиректно

инвестицио

хваћени сис

џмент  општ

ориснике,  к

коришћења

беђивање  о

дом  индуст

гетски  мен

нергетски  м

иром да се 

ом  из  истих

ергија,  гас, 

муналних усл

(нпр.  када 

ње). Зато од

дефинишу н

и остваривањ

ењу  енерги

авезне  акти

н извештав

аџера.  Тако

ве у погледу

не  захтеве  з

грама  енер

ности систе

ика,  а  такви

ачин који на

иказани  ра

управама, о

бухваћене о

ског менаџ

аџмент пред

нергетског м

су усвојени 

ђују се: 

ргетског мен

менаџере за об
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ју  потпуну 

пштој употре

кти  у  општ

моуправе), 

довод,  кана

љење  и  др

о  сноси  т

ног  одржа

темом енер

тине  треба 

ако  би  се 

а  комуналн

општег  окви

тријских  и  о

аџмент  оп

менаџмент 

најчешће и

х  енергетски

даљинско  г

луга а чест ј

индустријск

дговорни за

ајбољи нач

ња циљева е

ије  пропису

вности  сист

ања Минист

ође  закон  п

у испита и л

за  локалне 

ргетског  мен

ема. Такође,

их  је  68,  од

ајбоље одго

азличити  м

основни кор

оваквим сис

џмента о

дставља сред

менаџмента

циљеви ене

наџмента и 

бласт општинс

 

 

ингеренци

еби ‐ јавне з

тој  употреб

  јавна кому

ализација, 

руги  објект

рошкове  п

вања.  Зато

ргетског мен

да,  на  од

остварио  ж

их  услуга.  И

ира  за  прив

осталих  про

штине  не 

општине  н

и приватни, 

их  објеката

грејање  и  с

је случај да 

ка  котларни

 енергетски

ин за сарад

енергетске п

ује  које  оп

тема,  обаве

тарства руд

прописује  к

иценце за о

самоуправе

наџмента,  н

, закон не о

дносно  40%

овара конкр

модели  стр

аци прилик

темом. 

општине

дство за ост

 треба да бу

ергетске пол

расподела 

ске енергетике

ију  над  тзв

зграде, улиц

би  у  надле

унална пред

снабдевање

и  за  које 

потрошње 

о  ови  обје

наџмента. П

говарајући 

жељени  ути

Иако  су  опш

редне  дела

оизводних  п

може  дире

е  може  да 

и јавни, и и

а  и  преко  и

сл.).  Поред 

су и сама у

ица  снабдев

и менаџмен

њу са одгов

политике оп

штине  су  о

езу  израде 

дарства и ен

ко  може  да

обављање т

е  у  погледу

начина  њег

граничава л

%,  да  и  оне

етним усло

руктуре  си

ком њеног у

тваривање ц

уде саставни

литике општ

одговорнос

е 

в.  објектим

це, путеви, п

ежности  аут

дузећа (осно

е  паром  и 

јединица 

енергије, 

кти  обавез

оред објека

начин,  обу

ицај  на  тзв

штине  у  пос

атности,  оне

предузећа  н

ектно  да  о

не  узима 

индустријски

исте  дистри

  тога,  инду

кључена у п

ва  делове  о

т општине у

ворним стру

пштине. 

обвезници 

програма 

нергетике и 

а  обавља  ф

тог посла. М

у  структуре 

овог  успост

локалне сам

е  успоставе

вима. Због т

истема  ене

спостављањ

циљева енер

и део страте

тине. Програ

сти унутар 

ма  јавне 

паркови, 

тономне 

ована за 

топлом 

локалне 

односно 

зно  и  у 

ата јавне 

ухвати  и 

.  страну 

стојећим 

е  немају 

на  својој 

обухвати 

у  обзир 

и сектор 

ибутивне 

устријска 

пружање 

општине 

у сваком 

уктурама 

система 

и  плана 

обавезу 

функцију 

Међутим, 

система 

тављања 

моуправе 

е  систем 

тога су у 

ергетског 

ња и које 

ргетске 

ешког 

амом 



 

  

 

2. 

3. 

4. 

5. 

4.2.1 

Структу

врсте  ја

територ

структур

Београд

менаџм

пружају

сличним

компле

Општин

са тим, 

губити и

циљева

Општин

успоста

енергет

одговор

дефини

руковод

у општи

релеван

Активности

Начин успо

Финансирањ

Периодичн

Структу

ра  система 

авних  комун

рији.  Ни  јед

ре  система

да  и  унутра

мента  јер се 

у на својој те

м  бројем  с

ксну  енерге

не саме треб

конципирај

из вида да ј

 енергетске

нско  руково

ви  структур

тског  менаџ

рности  и  на

сане  одгов

дство треба 

инским служ

нтних субјек

Приручник за

 система ен

стављања с

ње и матери

и планови и

ура систе

енергетско

налних  пред

дан  од  ови

.  Тако  опш

ашњости  Ср

знатно раз

ериторији. С

становника,

етску  комун

ба да саглед

у структуру 

је енергетск

е политике о

одство  треб

ра  која  ће 

џмента.  Пре

ачин  комуни

арајућим  д

да обезбед

жбама, у јав

ката да сарађ

а енергетске м

ергетског м

истема енер

ијални ресу

извршавања

ема енерге

ог менаџмен

дузећа,  као

их  критери

штине  са  сл

рбије,  имају

зликују по б

Слично вред

,  од  којих 

налну  услугу

дају своје об

сопственог 

ки менаџме

општине. 

ба  да  обез

бити  дирек

епоручује  се

ицирања  из

окументима

ди услове за 

ним комуна

ђују.  

менаџере за об
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менаџмента;

ргетског мен

рси система

а о активнос

етског ме

нта  у  општи

о  и  од  инте

ијума  не  мо

личним  бро

у  сасвим  р

броју  јавних 

ди, на приме

једна  од 

у,  као што  ј

бавезе, потр

система ен

ент само сре

збеди  да  с

ктно  задуже

е  да  ове  о

змеђу  појед

а  који  општ

рад ове стр

алним преду

бласт општинс

 

 

 

наџмента; 

а; 

стима систем

енаџмента

ини  зависи о

нзитета  при

оже  бити 

ојем  станов

азличите  п

зграда или

ер, за суседн

њих  на  с

је  даљинско

ребе, циљев

ергетског м

едство за ос

се  одговара

ена  и  одго

одлуке  доне

диних  делов

тина  треба 

руктуре, и то

узећима, у ј

ске енергетике

ма енергетс

а општин

од  величин

ивредних  ак

одлучујући 

вника,  на  п

отребе  у  п

и по комуна

не општине

војој  терит

о  грејање,  а

ве и могућно

енаџмента. 

стваривање 

ајућим  опш

ворна  за  р

есе  скупшти

ва  структуре

да  усвоји. 

о кроз обаве

јавним зград

е 

ког менаџм

е 

не општине,

ктивности  н

при  конци

пример,  из

огледу  ене

лним услуга

 из истог ре

торији  пруж

а  друга  то  н

ости, па да, 

При томе с

јасно дефи

штинским  од

еализацију 

ина  општин

е морају  би

Такође,  оп

езивање над

дама, као и

 

ента. 

  броја  и 

на  њеној 

ипирању 

з  центра 

ергетског 

ама које 

гиона са 

жа  врло 

не  ради. 

у складу 

е не сме 

инисаних 

длукама 

циљева 

не.  Везе, 

ити  јасно 

штинско 

длежних 

 осталих 



 

  

 

У  опште

руковод

енергет

обзиром

јавних 

енергет

или  ча

непосре

могуће 

општин

постоји 

енергет

стручна

Врх  стр

свакодн

важније

период

питањи

активно

стручни

јавних 

идеално

општин

пракси 

прилаго

практич

енергет

сарадњ

интерва

потрош

територ

руковод

ефикасн

сарађују

енергет

знањем

енергет

нарочит

уверити

пројекте

Сли

ем  случају, 

дство  општ

тику  општин

м да међу о

зграда  и  ј

тског  менаџ

к  да  више

едно  сарађ

је  да  руко

а  неопходн

одбор  за 

тског  менаџ

 лица на раз

руктуре  ен

невном  опе

е  одлуке,  ка

ични  извеш

ма  која  се

ости  спрово

их  лица,  нп

комуналних

ом  случају, 

и, како би с

је  врло  важ

одити  саста

чно  све  акт

тику ради на

и  са  њим.

алима и да, 

њи  енергиј

рији  општин

дство  општи

ности.  Потр

у  посебно 

тски  менаџе

м,  искуством

тског  менаџ

то  у  случаје

и  општинско

е енергетске

Приручник за

ика 4‐1: Стру

структуру 

ине  на  чел

не  (у  даљем

општинама п

јавних  ком

мента  бави

е  мањих  оп

ивао  са  по

водства  оп

но  је  да  из

енергетику 

џера  постој

зличитим ак

ергетског  м

еративном  р

ада  се  прип

штаји  или  ка

е  односе  н

оди  одбор 

пр.  представ

х  предузећ

састав  одб

се што боље

жно да  се  о

ав  и  број  њ

тивности  ен

а бази пода

.  Одбор  за

заједно са 

е  у  објекти

не.  Такође, 

ине,  односн

реба  да  одб

је  изражен

ер  сувише  о

м  и  аутори

џера  и  да 

евима  када

о  руководс

е ефикаснос

а енергетске м

ктура систем

система  ен

лу  са  пред

м  тексту  одб

постоје вели

муналних  п

и  само  енер

пштина  им

јединачним

штина  буду

змеђу  руков

као  посебн

и  и  канцел

ктивностима

менаџмента

раду,  већ  с

премају  про

ада  се  кому

на  енергети

за  енергет

вник  финан

ћа,  општинс

ора  треба  д

е сагледале

оствари мак

његових  чла

нергетског 

атака добије

а  енергети

енергетским

ма  јавне  по

одбор  за  е

но  министар

бор  за  ене

на  у  велики

оптерећен  о

итетом  тре

представљ

  је  потребн

ство  у  нужн

сти и кориш

менаџере за об
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ма енергетско

нергетског  м

седником  о

бор)  и  општ

ике разлике

редузећа, 

ргетски  мен

енује  једно

м  руководст

у  окупљена

водства  опш

но  стручно 

ларија  за  е

а енергетско

а,  односно 

се  укључује 

ограми  и  пл

уницира  са 

ику,  односн

ику  општин

нсијског  оде

ских  дирек

да  репрезен

е различите 

ксимално  еф

анова.  У  оп

менаџмент

ених од ене

ку  треба  д

м менаџеро

отрошње,  ка

нергетику  т

рство,  као  и

ергетику  и 

им  општин

оперативним

ба  да  пруж

ља  спону  из

но  иницира

ност  издвај

шћења обнов

бласт општинс

 

 

ог менаџмен

менаџмента

општине,  е

тински  енер

е у броју ста

понекад  је

наџер  и  рук

ог  енергетс

твима  општ

  у  одбор  з

штине  и  ен

тело  а  да 

енергетски  м

ог менаџме

руководст

повремено

ланови  ене

вишим  држ

но  енергетс

не.  У  састав

ељења  опш

ција  и  лок

нтује  све  гр

потребе ста

фикасан  рад

пис  посла  о

та  општине

ргетског ме

да  се  саст

ом, прати и 

ао  и  сва  ост

треба  редов

и  предлоге 

енергетски 

ама,  где  је

м  задацима

жа  снажну 

змеђу  њега

ати  доноше

ања  средст

вљивих изво

ске енергетике

нта у општина

а  у  општина

енергетски  т

ргетски мен

новника, а с

е  довољно 

ководство  о

ског  менаџе

тина.  У  случ

а  енергетик

нергетског  м

на  операти

менаџмент 

нта. 

тво  општин

о,  када  је  п

ергетске  ефи

жавним  инс

ску  ефикас

в  одбора  т

штине,  пред

калне  елект

рупе  заинте

ановника оп

д  одбора,  п

одбора  за 

.  Све  ове 

енаџера опш

аје  у  редо

анализира н

тала  релева

вно  да  прип

мера  унап

менаџер  и

е,  с  обзиро

а.  Одбор  за

подршку 

а  и  општи

ње  далекос

тава  из  опш

ора енергије

е 

ама 

ама  треба 

тим  или  од

наџер  (Слик

самим тим и

да  се  по

пштине  (Сл

ера,  који  б

чају  више  о

ку.  У  случај

менаџера  о

ивној  стран

у  којој  ће

не,  не  учес

потребно  д

икасности, 

станцама  у 

сност.  Најве

треба  да  уђ

дставници  н

тродистрибу

ресованих  с

пштине. Ме

а  је  томе  п

енергетику 

послове  од

штине и у ди

овним  врем

најновије по

антна  деша

према  изве

пређења  ен

интензивно 

ом  на  обим

а  енергетику

оперативно

нског  руко

сежних  одл

штинског  бу

е. 

да  чини 

дбор  за 

а  4‐1).  С 

и у броју 

словима 

лика  4‐2) 

би  онда 

општина 

ју  већих 

обавезно 

и  поред 

  радити 

ствује  у 

доносити 

подносе 

вези  са 

ећи  део 

ђе  више 

највећих 

уције.  У 

страна  у 

ђутим, у 

отребно 

спадају 

дбор  за 

иректној 

менским 

одатке о 

вања  на 

штаје  за 

ергетске 

стручно 

м  посла, 

у  својим 

ом  раду 

водства, 

лука  или 

уџета  за 



 

  

 

 

У  велик

сложен

предузе

велика 

услуга  ј

потражњ

концент

енергет

искуства

менаџм

градски

предузе

енергет

менаџм

енергет

од општ

бавио п

предузе

интензи

општин

усвојити

постојећ

за  опер

енергет

Окосниц

канцела

Слика 

ким  градов

ија.  Разлог 

ећа која сво

и већ  сама

е такође ве

ње  за  енер

трисано  пу

тски  захтевн

а  показују 

мента на нив

и  одбор  за 

ећа  и  предс

тику  налази

мента  треба

тски менаџе

тина удруж

првенствено

ећима  која 

ивно да сара

е,  односно

и и другачиј

ћој организа

ративне  по

тски менаџм

цу  структур

арија за ене

Приручник за

ЈКП 

4‐2: Структур

вима  је  нео

за  то  је 

ојим услугам

 по  себи им

елики, а њи

ргијом.  Пор

но  јавних  з

не,  сервисе

да  је  у  та

воу града [8

енергетику

ставници  о

и  се  енер

а  да  се  бав

ер треба да п

ених у град

о  јавним згр

покривају 

ађују са гра

о  јавног  ко

је моделе с

ацији градс

ослове  пор

мент.  

ре  система 

ергетски ме

а енергетске м

Предс

руков

Енергетс

општине

Општинск

дирекциј

ра система ен

опходно  да

у  чињениц

ма покривај

мају  сложен

хова структ

ед  тога  гра

зграда  од 

е  грађаним

аквим  услов

8]. Један од

у.  У  одбор

пштина  кој

ргетски  мен

ви  више  ен

покрива по 

д би требало

радама на  т

само  терит

дским одбо

омуналног  п

структуре си

ке управе. Т

ед  енергет

енергетског

наџмент. Фо

менаџере за об
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седник општ

водство опш

ски менаџер

е 

ка 

ја 

Ј

зг

нергетског м

а  структура

ци  да  су  гр

ју већи број

ну  структуру

тура  је разн

адови  су  и 

којих  су  не

ма  (нпр.  бо

вима  целис

д модела по

у  треба  да

е  су  удруж

наџер  град

нергетских  м

једно јавно

о да има со

територији к

торију  те  оп

ором за ене

предузећа 

истема енер

Тако на прим

тског  менаџ

г  менаџмен

ормирање о

бласт општинс

 

 

тине и 

штине 

р 

авне 

граде 

менаџмента у

а  система  е

радови  осн

ј општина. Т

у  управљањ

оврсна, што

администр

еке  веома 

олнице,  спо

сходно  орга

дразумева 

а  буду  пред

жене  у  град

да.  Операт

менаџера.  У

о комунално

пственог ен

конкретне о

пштине.  Св

ергетику, али

које  покри

ргетског мен

мер, градов

џера  могу 

нта  општине

општинског 

ске енергетике

Остало

у малим опш

енергетског 

нивачи  поје

Таква комун

ња. Број  кор

о отежава у

ративни  цен

велике  и 

ортски  цент

анизовати  с

да се на ни

дставници 

д.  На  челу  г

ивним  асп

У  најбољем

о предузеће

нергетског м

општине и  ј

и  енергетск

и и са руков

ивају.  Нара

наџмента ко

ви и општин

оформити 

е  чини  ене

одбора за 

е 

тинама 

менаџмен

единих  ком

нална пред

исника ком

управљање 

нтри,  па  је 

пружају  ра

три  и  сл.). 

систем  ене

ивоу града ф

јавних  ком

градског  од

ектом  ене

м  случају,  п

, а поред то

менаџера ко

авним кому

ки  менаџер

водством со

вно,  градо

оји више од

не средње в

и  канцела

ергетски  ме

енергетику 

нта  буде 

муналних 

узећа  су 

муналних 

страном 

у  њима 

зличите, 

Светска 

ергетског 

формира 

муналних 

дбора  за 

ергетског 

по  један 

ога свака 

оји би се 

уналним 

ри  треба 

опствене 

ви  могу 

дговарају 

еличине 

арију  за 

наџер  и 

само по 



 

  

 

себи  ни

важност

послови

предста

У опис 

активно

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

ије  довољн

ти  да  у  оп

има  на  те

ављати глав

посла енер

ости, од који

Прикупљањ
и  потрошњ
системима 
потражње е

Прикупљањ
трансформа

Редовно  пе
подацима, 
података; 

Непосредна
руководств

Израда ене

Припрема е
складу са пр

Идентифика
предузећим
потрошње, 

Идентифика
општине,  а 
системима 

Идентифика
јавним згра

Припрема п
као и израд

Идентифика
коришћење
уговарање у

Припрема и
предузећа, 

Припрема и
текуће  и  и
осталих сис

Припрема 
коришћење

Праћење  р
извора енер

Приручник за

о  за  спрово

пштини  пос

рену,  спро

ну везу изм

гетског мен

их су неке пр

ње, праћење
њу  енергије 
који спадају
енергије; 

ње,  праћење
ацију или по

ериодично 
уз  приказ 

а  сарадња 
о општине и

ргетског бил

енергетског 
рописаном 

ација  техни
ма,  јавним 
као и у оста

ација  могућ
  посебно  у 
који спадају

ација  мера 
адама и оста

пројеката за
да потребни

ација и пре
е  обновљив
учинка и сл.

и/или праће
јавне зград

и/или праће
инвестицион
стема који сп

јавних  наба
е обновљиви

реализације
ргије; 

а енергетске м

ођење  шир

стоје  једна 

оводити  за

еђу одбора 

наџера и  ка

рописане за

е и анализа 
у  јавним  ко
у у објекте ј

е  и  анализа
отрошњу ен

извештавањ
потрошње 

са  одбором
и МРЕ, пред

ланса општи

плана и про
методологи

ичких  могућ
зградама  и

алим објекти

ћности  кори
јавним  ком

у у објекте ја

домаћинск
алим систем

а уштеду ен
х  техничких

длагање на
вих  извора 
.); 

ење реализ
е и остале с

ење реализа
но  одржава
падају у обје

авки  у  окв
их извора е

  пројеката 

менаџере за об
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роког  спектр

или  више 

кључке  и 

и јавних ко

нцеларије  з

аконом [1]:

података ко
омуналним 
авне потрош

а  осталих  и
ергије; 

ње  одбора 
енергије  и

м  за  енерге
длагању мер

ине у складу

ограма енер
ијом; 

ћности  за 
и  осталим 
има на стра

ишћења  обн
муналним  п
авне потрош

ког  послова
мима који сп

ергије или 
х и економс

чина финан
енергије  (

зације  јавни
системе који

ације јавних
ање  јавних 
екте јавне п

иру  реализ
нергије 

за  уштеду

бласт општинс

 

 

ра  неопход

особа  које

упутства  о

муналних п

за енергетск

оји се одно
предузећи
шње, као и 

нформација

за  енергет
и  трошкова

етику  општ
ра и припрем

у са прописа

ргетске ефик

уштеду  ен
системима 
ни потражњ

новљивих  и
предузећим
шње;  

ања  у  јавни
падају у обје

коришћење
ских анализа

нсирања про
буџетски  т

их набавки е
и спадају у о

х набавки р
комунални
отрошње; 

ације  проје

у  енергије 

ске енергетике

них  активно

е  ће  се  ба

одбора,  ин

редузећа и 

ки менаџме

се на набав
ма,  јавним 
у осталим о

а  релевантн

тику  општин
а,  као  и  ос

ине  у  прип
ми пројекат

аном метод

касности ло

ергије  у  ја
који  спада

ње енергије;

извора  енер
а,  јавним  з

им  комунал
екте јавне по

е обновљив
а; 

ојеката за у
рансфери, 

енергената 
објекте јавне

релевантне о
х  предузећ

еката  за  уш

или  кориш

е 

ости.  Од  кљ

авити  опер

ницирати  а

потрошача.

ент  спадају 

вку, трансфо
зградама, 

објектима н

них  за  прои

не  о  прику
сталих  реле

преми  извеш
та; 

дологијом; 

калне самоу

авним  кому
ају  у  објект
 

ргије  на  тер
зградама  и 

лним  преду
отрошње; 

их извора е

штеду енер
донације,  к

за  јавна ком
е потрошње

опреме и ра
ћа,  јавних  з

штеду  енерг

шћење  обно

ључне  је 

ативним 

кције  и 

.  

следеће 

ормацију 
осталим 
а страни 

изводњу, 

упљеним 
евантних 

штаја  за 

управе у 

уналним 
те  јавне 

риторији 
осталим 

узећима, 

енергије, 

ргије или 
кредити, 

мунална 
е; 

адова за 
зграда  и 

гије  или 

овљивих 



 

  

 

16. 

17. 

Обим  п

разлико

објеката

увећава

система

Енергет

да посе

или  на 

Енергет

Минист

енергет

пројект

стручни

овог  по

комунал

практич

админи

енергет

могуће 

са прете

да  енер

какве  п

прописа

активно

енергет

препору

програм

Минист

Важно ј

треба  д

неразум

промен

енергија

тема.  Ч

постоји 

свог  ра

руковод

мере ен

успоста

одговар

обавља

Одржавање
зградама у 

 Идентифик
јавним ком
објекте јавн

посла  енер

овати  од  оп

а  јавне  пот

а у складу с

а у општини

тски менаџе

едује одгова

одржавањ

тски  менаџе

тарство руда

тски  менаџе

има.  Нарав

и испити, ин

осла.  Препо

лним преду

чно познава

истративних

тског  менаџ

је обезбеди

ежним иску

ргетски  мен

претходно  с

ану  обуку  у

остима  сист

тски  менаџ

ученим  или

му  и  плану 

тарству руда

е истаћи да

да  буду  спо

мевања  уло

и  начина  р

а, због своје

ак  и  данас,

довољно  р

ада  већина 

дства и јавн

нергетске еф

вљања  сис

рајућих  квал

  овај  посао

Приручник за

е комуникац
вези са пита

кација потре
уналним пр
не потрошњ

ргетског  ме

пштине  до 

рошње.  Так

а динамико

.  

ер општине 

арајуће радн

њу  индустри

ер  мора  да

арства и ен

ер  поседује

вно,  све  до

жењерске л

рука  је  да  с

узећима или

ње свих асп

.  Техничка  к

џера,  али  то

ити ширу те

уством из об

наџер  добр

стечене  квал

упознати  са

тема  (прик

мент,  прип

и  прописан

енергетске 

арства и ене

а ће енергет

собни  да  са

оге  и  знача

размишљањ

е ниске цен

,  и  поред  зн

развијена  св

енергетски

ости да је н

фикасности 

стема.  Збо

лификација 

о.  Иначе,  е

а енергетске м

ције са запо
ањима енер

еба за обуко
редузећима,
ње. 

енаџера  и 

општине,  з

кође,  обим 

ом његовог 

треба да бу

но искуство 

ијских  терм

а  похађа  од

ергетике до

е  и  шира  зн

одатне  квал

лиценце и с

се  енергетс

и општинск

пеката посл

компетентн

о  не  сме  д

ехничку под

бласти општ

ро  познаје  н

лификације

а  концептом

купљање  по

премом  пр

ним  начино

ефикасност

ергетике. 

тски менаџе

авладају  бр

аја  енергет

ња  и  вредн

не и распол

начајних  пр

вест  о  потр

их  менаџер

нужно прати

и инвестира

ог  тога  је 

и  искуства,

енергетски  м

менаџере за об
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сленима у ј
ргије; 

ом у вези са
, јавним згр

канцелари

зависно  од 

посла  енер

оспособља

уде особа о

[1], по могу

отехничких,

дговарајућу

одели одгов

нања,  нароч

лификације 

л.) могу бит

ки менаџер

им стручним

овања кому

ост  се најче

а  буде  искљ

дршку, тако 

тег менаџме

начин  рада

е  и  знања  п

м  енергетск

одатака,  ко

ројеката  ен

ом  припрем

ти  локалне 

ри у Србији

ројне  почетн

тског  менаџ

овања  при

оживости, д

ромена  на  т

реби  њеног 

ра  посвећи

ити и анали

ати у њих. О

врло  пож

,  поседује  и

менаџмент 

бласт општинс

 

 

авним кому

а енергетски
адама и ост

ије  за  енер

величине 

ргетског  мен

вања и са д

дговарајуће

ућству у јав

,  водоводн

у  обуку,  по

варајућу ли

чито  из  обл

(знање  не

ти од велике

р  именује  и

м службама

уналних пре

ешће  сматр

ључиви  кри

да енергетс

ента. Такође

  општинске

поседује,  ен

ког  менаџм

оришћењем

ергетске  е

ме  извешта

самоуправ

и обављати п

не  препреке

џмента,  као

оритета  по

деценијама 

тржишту,  у 

рационалн

вати  доста

зирати потр

Ово ће нароч

жељно  да 

и  извесни  е

је  врло  жи

ске енергетике

уналним пре

им менаџме
талим систе

ргетски  ме

општине,  б

наџера  треб

динамиком 

е струке и н

ним комуна

их  или  еле

ложи  струч

ценцу  [1]. Б

ласти  припр

ког  страног

е користи п

з  редова  за

а,  јер  такве 

едузећа, как

ра примарно

итеријум.  У 

ски менаџер

е, не треба з

е  админист

нергетски  м

мента  у  опш

м  информац

ефикасности

аја  о  енерг

е  који  треб

пионирски п

е.  Оне  су  н

о  и  уобича

треба.  На  ж

била далек

широј  попу

ог  коришће

  времена 

рошњу, пред

чито бити п

енергетски

ентузијазам 

ива  матери

е 

едузећима и

ентом запос
мима који с

енаџмент  м

броја  и  сло

ба  постепен

развоја цел

нивоа образ

алним пред

ектричних  с

чни  испит  и

Било би кор

реме  и  упр

г  језика,  по

риликом об

апослених  у

особе имај

ко техничких

ом квалифи

већим  опш

р може бити

занемарити 

рације.  Без

менаџер  ће 

штинама,  ос

ционог  сист

и,  итд.),  ка

гетском  би

ба  да  се  дос

посао, што з

ајчешће  по

јене  инерц

жалост,  код

ко од приор

улацији  још 

ења.  Зато  ћ

убеђивању 

дузимати од

рисутно ток

и  менаџер,

и мотивиса

ија  којој  се 

и јавним 

слених у 
спадају у 

може  се 

жености 

но  да  се 

локупног 

овања и 

узећима 

система. 

и  да  му 

рисно да 

рављања 

оложени 

бављања 

у  јавним 

ју добро 

х, тако и 

икацијом 

штинама 

и и неко 

потребу 

з  обзира 

се  кроз 

сновним 

тема  за 

ао  и  са 

лансу  и 

стављају 

значи да 

следица 

ције  при  

д  нас  је 

ритетних 

увек  не 

ће  током 

колега, 

дређене 

ком фазе 

,  поред 

аност  да 

у  свету 



 

  

 

посвећу

тему и д

органим

општин

проблем

добре п

4.2.2 

Иако ен

такав тр

његовог

законск

велики 

тешкоће

наслеђу

прелази

трансфо

области

успоста

руковод

циљеве

циљева

итераци

суштинс

У  току 

неопход

функцио

(Слика 4

Најважн

саставн

дефини

плана 

конципи

енергет

мора да

смислу 

енергет

општин

Први  ко

објеката

каракте

број кор

пројекто

проблем

податак

ује  све  виш

да иновира 

ма.  У  том  с

а  у  Србији.

мима  може

праксе. 

Успоста

нергетски ме

реба да буде

г успостављ

ке  обавезе, 

трошкови е

е  у  функци

ују неки обл

и  оператив

ормисати. З

и енергетике

вљања  или

дство нема п

е енергетске

 политике и

ијама.  Без 

ског значаја

успостављ

дно је спров

онисања  си

4‐3). 

нија  таква  а

и  делови  б

сана  било 

развоја  оп

ирати и усв

тике,  стања 

а сазна где с

енергетска 

тски менаџм

а да иде даљ

орак  у  деф

а јавне потр

еристике и ф

рисника јавн

ованих и ст

ме у експло

ка  која  ће 

Приручник за

е  пажње.  З

своја знања

смислу  посе

.  Размена  м

е  значајно 

ављање си

енаџмент пр

е препознат

љања најчеш

тешкоће  у 

енергије за 

онисању  не

лик енергет

ни  ниво  к

а сада најве

е, нити про

и  трансформ

потпуно јасн

е политике. 

и успостављ

обзира  шта

 у овој фази

љања  или  т

вести некол

истема,  неће

активност  је

бити  прогр

кроз  поједи

штине.  Међ

ојити пре н

животне  с

се тренутно 

политика  и

мент, као ср

ље. 

инисању  по

рошње који 

функцију тих

них зграда, 

варних капа

оатацији итд

се  користи

а енергетске м

Зато  се  од  е

а, како само

ебно  је  пож

мишљења  и

допринети 

истема ен

редставља ј

т и утемеље

шће је подста

снабдевањ

које општи

еких  комун

тског менаџ

комуналних 

ећи број на

грам енерге

мације  пост

ну визију си

Зато ће у м

љање систем

а  је  иници

и. 

трансформа

лико специф

е  бити  потр

е  припрема

ам  енергет

иначна  стра

ђутим,  ене

его што се 

редине  и  о

налази, да 

и  њени  циљ

редство за о

остојеће  сит

треба да ук

х објеката. Н

детаљан по

ацитета, опи

д. Подаци и

ти  у  дужем

менаџере за об
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енергетског 

остално, так

жељна  сара

и  искуства 

превазилаж

нергетско

едан од мех

ен у стратеш

акнуто неки

у  неким  ви

на плаћа из

алних  систе

мента који 

предузећа

ших општин

етског мена

тојећег  сист

стема у буд

многим случ

ма енергетск

рало  проце

ације  посто

фичних акти

ребе,  или  ћ

а  и  усвајањ

тског  менаџ

тешка  доку

ергетску  по

утврди пол

општих  усло

би могла да

љеви  дају  о

остваривањ

туације  у  о

кључи све р

На пример: о

опис јавних к

ис стања оп

из овог попи

м  временск

бласт општинс

 

 

менаџера 

о и у сарадњ

дња  са  ене

са  колегам

жењу  тешк

ог менаџме

ханизама од

ким опреде

им другим р

идовима  ене

з сопствено

ема.  У  вели

је постојао 

а.  Због  тог

на нема деф

џмента. Сто

тема  енерге

дућности, јер

чајевима де

ког менаџме

ес,  подршка

ојећег  сист

вности за к

ће  се  оне  сп

ње  енергетс

џмента.  Ене

умента,  бил

олитику  и  њ

азно, однос

ова  у  општи

а одлучи куд

одговор  куд

е циљева п

пштини  је 

елевантне и

опис јавних

комуналних

преме у јавн

иса треба д

ком  период

ске енергетике

очекује  да 

њи са општи

ергетским  м

а  који  се  с

коћа  и  пром

ента 

држивог раз

ељењима оп

разлозима, к

ергије,  недо

ог буџета, ек

иком  броју 

у прошлост

га  је  такав

финисану со

ога је највер

етског  мена

р нема сагле

ефинисање 

ента тећи па

а  руководст

ема  енерге

ојима касни

проводити 

ке  политик

ергетска  по

о  у  склопу 

њене  циље

сно тзв. баз

ини.  Другим

да и како да

да  ће  општи

олитике, да

израда  поп

информациј

х зграда и се

х предузећа,

ним комунал

да се унесу у

ду  и,  по  по

е 

редовно  пр

инским и др

менаџерима

сусрећу  са  с

мовисању  п

звоја општи

пштине, ини

као што су: у

остатак  кап

колошки пр

случајева  о

ти,  а  чији д

в  систем  п

опствену пол

роватније д

џмента,  оп

едане и пост

или редефи

аралелно и 

тва  општин

етског  мен

ије, у току р

на  другачиј

е  општине 

олитика  мож

укупног  стр

еве  није  н

но стање у 

м  речима,  о

а крене даљ

ина  да  иде 

аје одговор 

писа  или  ин

је које се од

ервиса које 

, уз приказ њ

лним преду

у одговарају

отреби,  спо

рати  ову 

ржавним 

а  других 

сличним 

примера 

не и као 

ицирање 

увођење 

ацитета, 

роблеми, 

општине 

домет не 

отребно 

литику у 

а у фази 

штинско 

тављене 

инисање 

нужно у 

не  је  од 

аџмента 

редовног 

ји  начин 

чији  ће 

же  бити 

ратешког 

емогуће 

погледу 

општина 

ље. У том 

даље,  а 

како ће 

нвентара 

дносе на 

пружају, 

њихових 

узећима, 

ућу базу 

радично 



 

  

 

ажурир

годину 

подразу

објекти

физички

новчани

начини 

зградам

(ИСЕМ).

активно

прописа

установ

дефини

основу 

одговар

Индикат

објеката

основу 

јавном о

Такође,

утврдит

јавне по

система

основу 

развој. 

простор

делатно

За  спро

енергет

лиценцу

прикупљ

припрем

активно

прикупљ

потрош

потрош

Након 

састављ

предста

јавних  з

енергет

решава

које су у

релеван

општин

за  страт

ати. Следећ

која ће бити

умева  прик

ма  јавне  по

им  јединиц

им  јединиц

и  временс

ма  за  ову  с

. Израда ене

ост  јер  бил

ано  законо

ви  где  се 

сању  циље

података  о

рајуће  инди

торе  енерге

а  унутар  оп

овакве  упо

објекту, одн

 упоређива

ти обрачунс

отрошње. Д

атизовати не

њих може з

У  такве 

рним  плано

ости и сл.  

овођење  на

тског  менаџ

у за обавља

љање подат

ми  детаља

ости, општин

љању  подат

ње енергије

ње,  ургентн

завршетка 

љену  од  ви

авници  најв

зграда,  лок

тским  мена

ња идентиф

увеле систе

нтних  инфо

е и њене ци

тешко  план

Приручник за

ћи корак  је 

и прихваћен

купљање  св

отрошње.  П

цама  каракт

ама.  Нароч

ска  динами

врху  је  на 

ергетског би

ланс  предс

м.  Међутим

уопште  нал

ева  енергет

о  објектима 

икаторе  ен

етске  ефика

пштине,  так

оредне  анал

носно за врш

њем трошко

ке грешке и

а би се упот

еке податке

закључити гд

податке  сп

овима,  план

пред  описа

џера  општи

ање посла [

така, припре

н  извештај 

нско руково

така.  Извеш

е, величину 

не  и  дугоро

ове  актив

ише  стручн

већих  јавни

алне  електр

аџером,  дет

фикованих п

ем енергетск

ормација,  н

иљеве. Преп

нирање  у  о

а енергетске м

израда ене

на као базна

вих  податак

При  томе  тр

теристичним

ито  треба  в

ика  плаћањ

располагањ

иланса у нар

ставља  под

м,  почетни 

лази  општи

ске  полити

јавне  потр

нергетске  е

асности  треб

о  и  објекат

лизе  може 

шење неке к

овних показ

и сагледати 

тпунила сли

е који нису у

де се општи

падају  инф

новима  заш

аних  активн

не  и  да  та

[1]. По завр

еми базни е

за  руково

одство треба

штај  енерге

текућих ра

очне  енерге

ности,  пре

их  лица,  н

их  комунал

родистрибу

таљно  анал

проблема и 

ког менаџм

на  основу  к

поручује се 

области  ене

менаџере за об
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ргетског би

а година за 

ка  о  набавц

реба  прикуп

м  за  поједи

водити  рачу

ња  за  појед

њу  Информа

редним год

длогу  за  об

енергетски

ина,  однос

ке,  односн

рошње  и  ен

ефикасности

ба  упореди

та  у  другим

се  закључи

комуналне у

затеља могу

обрасце по

ка базног ст

у директној

ина налази к

ормације  о

штите  живо

ости  неопх

  особа  зав

шеној обуц

енергетски 

одство  општ

а да обезбед

етског  мена

схода буџет

етске  и  екол

дседник  оп

нпр.  предст

лних  предуз

ције  и  др. 

лизира  њег

укаже на м

ента показу

којих  је  мо

да ова радн

ергетике  и  д

бласт општинс

 

 

ланса општ

све анализе

ци,  произво

пити  податк

ине  енерген

уна  да  се  п

дине  енерге

ациони  сист

инама треба

бавезно  год

и  биланс  је

но  са  које

о  програма

нергетског  б

и  комуналн

ити  са  одгов

  општинама

ити  да  ли  је

услуге, прих

уће је идент

отрошње ен

тања у општ

ј вези са ко

када су у пит

о  усвојени

отне  средин

одно  је  да 

рши  законо

и, енергетск

биланс опш

тине.  С  обз

ди максима

аџера  треба

та за енерги

лошке  проб

пштине  тре

тавник  фин

зећа,  општ

Ова  радна 

гов  извешт

могуће преп

ују да је у ов

огуће  конц

на група буд

да  након  с

ске енергетике

тине за прет

е које ће кас

одњи  и  пот

ке  о  енергиј

нте  (кWh,  t,

равилно  ев

енте.  Када 

тем  за  ене

а да постане

дишње  изв

е  од  кључн

е  тачке  опш

а  енергетск

биланса,  мо

них  услуга 

варајућим  и

а  у  земљи 

е  потрошња

хватљива ил

ификовати к

ергије у раз

тини, неопхо

ришћењем 

тању општи

м  стратеш

не,  планов

председни

ом  прописа

ки менаџер

штине, систе

зиром  на  о

алну сарадњ

а  да  прикаж

ију и одржав

блеме  који 

еба  да  оф

ансијског  о

инских  дир

група  треба

тај,  предлож

реке у томе

вој фази пр

ципирати  ен

де формира

проведене 

е 

тходну кале

сније услед

трошњи  ен

ји  изражене

  m3  итд.)  т

идентирају 

се  ради  о

ргетски  ме

е редовна г

вештавање 

не  важност

штина  пола

ог  менаџме

огуће  је  изр

и  јавних 

индикаторим

и  иностран

а  енергије 

ли је сувише

критичне тр

зличитим об

одно је прик

енергије, а

 услови за о

ким  докум

има  развој

к  општине 

ану  обуку  и

 треба да с

ематизује по

обим  и  зна

њу свих надл

же  постојећ

вање објека

постоје  у  о

орми  радн

одељења  о

рекција,  ди

а  да,  у  сара

жи  могуће 

е. Искуства о

икупљено д

нергетску  п

ана као рад

анализе  пр

ендарску 

ити. Ово 

ергије  у 

е  како  у 

тако  и  у 

тарифе, 

о  јавним 

наџмент 

одишња 

које  је 

и  да  се 

ази  при 

ента.  На 

рачунати 

зграда. 

ма,  како 

нству.  На 

у  неком 

е велика. 

рошкове, 

бјектима 

купити и 

ли се на 

одрживи 

ментима, 

а  неких 

именује 

и  добије 

проведе 

одатке и 

ачај  ове 

лежних у 

ћи  ниво 

ата јавне 

општини. 

ну  групу 

општине, 

иректори 

адњи  са 

начине 

општина 

довољно 

политику 

на група 

рипреми 



 

  

 

предлог

у општи

Тек  на 

дугороч

политик

група и 

програм

или одб

финанси

дугороч

краткор

итд.  На

општин

система

г енергетске

ини и евенту

Слика

основу  усв

чни  програм

ке  (Слика 4‐

енергетски

ма треба да

бор за енер

ирања појед

чно функцио

рочни и дуго

акон  дискус

е  на  усваја

а енергетско

Приручник за

е политике о

уалне ревиз

а 4‐3: Успоста

војених  циљ

м  енергетс

‐3). Предло

 менаџер, п

а буду дефи

ргетику, ене

диних елем

онисање сис

орочни циљ

сије  и  евен

ње.  Тек  нак

ог менаџмен

а енергетске м

општине. На

ије, овај пре

ављање сист

љева  енерг

ког  менаџм

г програма 

после чега т

инисани стру

ргетски мен

мената струк

стема, редо

љеви енергет

туалне  рев

кон  усвајањ

нта општине

менаџере за об
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акон дискус

едлог треба

тема енергет

гетске  поли

мента  у  оп

енергетско

треба да га п

уктура енер

наџер, канц

ктуре енерге

овне и ванре

тског менаџ

изије,  пред

ња  овог  про

е. 

бласт општинс

 

 

сије са остал

 поднети ск

ског менаџм

итике  општ

пштини  као

г менаџмен

поднесу рук

ргетског мен

целарија  за 

етског мена

едне активн

џмента, акци

длог  програ

грама може

ске енергетике

лим заинтер

купштини оп

 

мента у општи

тине  могуће

  средство 

нта општине

ководству о

наџмента  (н

енергетски 

аџмента, нео

ности енерг

иони план р

ама  треба  п

е  се  присту

е 

ресованим с

пштине на ус

инама 

е    је  конц

за  оствари

е припремај

пштине. У п

нпр. енергет

менаџмент

опходни ре

етског мена

реализације

поднети  ску

пити  успост

транама 

свајање.  

ципирати 

вање  те 

ју радна 

предлогу 

тски тим 

т), начин 

сурси за 

аџмента, 

 циљева 

упштини 

тављању 
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ења поменут
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м електронс

  Управо  до

потрошње  и

ог  менаџме
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провести за
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ову мерења
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а енергетске м
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сека потрош
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нергетских 
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штине, однос
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општој  упот
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ром и топло
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били  кор

ини  [7],  ко

ојини  дужн

евиденције
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а: 
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датака  за  о

шње енергиј

ње и управљ

гућава утврђ

потреба  оп

економски

сно града. 

жности  једи

екти  ‐  зград

треби  у  надл

за  обавља

ом водом, ја

праве  сноси

2011.  годин

мена у погл

ла једини вл

и  јавне  имо

исници.  Та

орисници,  о

и  су  да  уск

е непокретн

2016.  годин

ење  јединст

ава  за доста

нска  решењ

ије  једног 

ади  енергет

и  и  форми

диницама к

нална преду

делатност н

прикупљати

их на самом

јавне згр

лежне  за  и

м на чињен
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је  заштите,

бласт општинс
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љање енерге

ђивање удел

пштине  или 

  оправдан

инице локал

де,  улице,  п

лежности  је

ање  комун

авни трансп

и  трошкове

не  и његови

еду својине

ласник доба

овине  којом

кође,  доно

односно  но

кладе  своје 

ости  у  јавно

не,  са  стање

твене  евиде

ављање, об

ња  иду  у  пр

од  првих  з

тског  билан

ирања  реги

које  ЈЛС кор

узећа (ЈКП),

на териториј

 на основу 

м јавном обј

раде 

изградњу,  р

ицу да је у 

разовања, к

социјалне 

ске енергетике

и  су  у  над

ним објекти

етским систе

ла финансиј

града.  Упр

но  газдовањ

лне самоупр

путеви,  пар

единице  ло

налне  делат
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е у јавном вл
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осиоци  пра

програме 
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ристи. Прику
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водовод, 
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ривају  опе

шкове за зар

дшколске  у

шкове  теку

ослених; 
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еђеном бро

шкове; 
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ирење дела

ошљавање, 

шкове. 

поменутих 

у  јавних  об

лна предузе
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арују прихо

оју случајева
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рошкове; 
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ћи  и  трош

им  објекти

а; 

и, библиоте
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може  покри
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ти  независ

еђајима,  ин
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сно  од  пот
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ата  и  за  тех

лних  делат
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јавног лини
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дистрибуци
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којима се о
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узећима [9]

цесијама  [1

ама  [13]  и 
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и привредни
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тности  и  њи

тност:  
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дних  вода  (с
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осветљавају 
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, Закон о пр

11],  Закон о 
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их и јавно ко
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је уређена 
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прављању  о
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изградњу,  о
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,  одвођење
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им гасом, 

унапређење

е и друге по
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еле воде за 

ње,  прерада

а) и пречишћ

,  пречишћа

ина  јавне  н

жу,  третман

тирање  фек

ији ЈЛС унута

е објеката и

овршине јав

има, 

е 

 комунални

предузећа.  

јем прописа

и  следећа  з

[10], Закон 

[3],  Закон о

4].  Према  З

оуправе об

и  функцио

ређују  и  об

ходно  је  пр

на  произво

потребе гре

а  и  испору

ћавања и од

авање  и  исп

намене,  одн

н  отпадних 

калија  из  се

ар насељен

и инсталациј

вне намене)

их услуга 

 

а. Поред 

законска 

о јавно‐

о  јавним 

Закону  о 

езбеђују 

онисање 

езбеђују 

рикупити 

одња  и 

ејања), 

ука  воде 

двођења 

пуштање 

носно  од 

вода  у 

ептичких 

ог места 

ја јавног 

, 



 

  

 

 

Прилик

обавља

делатно

делатно

делатно

јединиц

случајев

две  ил

обезбеђ

упућују 

(члан 10

5.3 С

Енергет

правно 

овим за

5.3.1 

Законом

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.3.2 

Лиценц

страног 

електри

делатно

комбин

лиценца

енергет

зоохигијена

ом прикупљ

ти  више  ко

остима (члан

ости (време

ости  или  по

ца локалне 

вима има п

ли  више  ј

ђивање  оба

резултати 

0). У том слу

Субјекти 

тску  делатно

лице или пр

аконом није

Енергет

м о енергети

производњ

комбинован

производњ

дистрибуци

снабдевање

производњ

производњ

намешавањ

трговина на
гасом. 

Лиценце

ца  се  издаје

правног  л

ичном  енер

ост  посебно

овану  прои

а  се  издаје

тици (члан 2

Приручник за

а. 

љања подат

омуналних  д

н 9. став 2) ј

нски орочен

ојединих  пос

самоуправе

раво и обав

единица  л

ављања  ком

студије  опр

учају податк

који обав

ост  може  д

редузетник 

 другачије п

тска делат

ици [15] су д

а електричн

на производ

а топлотне е

ија топлотне

е топлотном

а биогорива

а биотечнос

ње биогорив

афтом, дери

е 

е  на  захтев 

лица  само 

гијом,  у  скл

о.  За  следе

изводњу  еле

е  на  30  го

2) [15], и из

а енергетске м

така треба и

делатности 

је омогућен

но уговорно

слова  из  ок

е и вршиоца

везу да при

локалне  са

муналних  де

равданости 

ке прикупља

вљају ене

а  обавља  ја

који има ли

прописано.

тност 

дефинисане

не енергије;

дња електри

енергије;  

е енергије; 

м енергијом

а;  

сти;  

ва са гориви

иватима наф

домаћег  пр

за  обавља

ладу  са  ови

еће  енергет

ектричне и 

одина.  Изда

међу остало

менаџере за об
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имати у вид

на  територ

но ЈЛС да сп

о уређивање

квира  комун

а комуналне

купља пода

амоуправе 

елатности  к

заједничко

а ЈЛС која је 

ергетску 

авно  предуз

иценцу за об

е, између ост

  

ичне и топло

;  

ма нафтног 

фте, биогори

равног  лица

ање  енергет

им  законом

тске  делатн

топлотне  е

авање  лице

ог, лиценца 

бласт општинс

 

 

ду да  једно 

рији  ЈЛС.  Та

роведу пове

е односа у в

налне делат

е делатност

атке о потро

могу  спор

ада  на  ефи

ог  обезбеђи

основала ЈП

делатно

зеће,  привр

бављање ен

талих, и сле

отне енерги

порекла;  

ивима и ком

а,  односно 

тске  делатн

м.  Лиценца 

ности:  прои

нергије  и  п

енце  детаљ

не може би

ске енергетике

ЈП или  ЈКП 

акође,  Зако

еравање об

вези са обав

тности  изме

ти). Без обзи

ошњи енерг

разумом  ур

икасност  и  е

ивања  кому

П или ЈКП. 

ост на те

редно  друш

нергетске де

едеће енерге

ије;  

мпримовани

предузетни

ности  снабд

се  издаје  з

изводњу  ел

роизводњу 

љно  је  регу

ити издата а

е 

може истов

ном  о  кому

бављања ком

вљањем ком

еђу  једне ил

ира,  ЈЛС и у

гије. С друге

редити  зај

економично

уналних  дел

ериторији

тво,  односн

елатности, о

етске делат

м природни

ка,  као  и  н

девања  на 

за  сваку  ен

ектричне  е

топлотне  е

улисано  Зак

ако: 

времено 

уналним 

муналне 

муналне 

ли  више 

у таквим 

е стране, 

едничко 

ост  истог 

латности 

и ЈЛС 

но  друго 

осим ако 

ности: 

им 

а  захтев 

велико 

ергетску 

енергије, 

енергије, 

коном  о 
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прописо

подручј
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завршет
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престан

испорук

услове з

са закон

 

 

 

5.3.3 

За  изгр

ресорно

- 

- 

- 

- 

подносилац

за коју се из

за енергетс

којим се уре

енергетски 

обављање 

прописима 

ца локалне 

одња,  дист

х  лиценци  и

ом  утврђује

у, дефиниш

не енергије, 

места у топ

тка  дистриб

 ЈЛС дефин

нка уговора,

ке  топлотне

за обезбеђе

ном [15]. Ли

производњ

ако  исти  ен

енергетских

повезани на

производњ

енергије ис

комбинован

топланама 

топлотне  с

искључиво 

Енергет

радњу  след

о Министар

објекти за п

објекти за к

термоелект

1МW и виш

објекти за п

објекти за п

Приручник за

ц захтева ни

здаје лицен

ки објекат н

еђује изград

објекти  и 

енергетске 

и прописим

самоуправ

трибуција  и

и  евиденциј

е  услове  ис

ше права и о

 доноси про

плотној пред

бутивног  си

ише: права 

 као и услов

е  енергије, 

ење поуздан

иценца није 

е  електричн

нергетски  с

х  објеката  ч

а систем пре

а  топлотне 

кључиво за 

на  произво

до  1МW  у

наге,  као  и

за сопствен

тска дозво

дећих  објек

ство рударс

производњу

комбинован

транама‐топ

ше; 

производњу

производњу

а енергетске м

ије основан 

ца; 

није издата 

дња објекат

остали  ур

делатности

ма о енергет

ве издаје ли

и  снабдевањ

ју  произвођ

споруке  и 

бавезе прои

опис којим 

дајној стани

истема  до  к

и обавезе 

ве за подно

даје  саглас

ног и сигурн

потребна за

не  енергије

убјект  прои

чија  укупна 

еко једног и

енергије  у

сопствене п

одња  елект

укупне  одоб

и  комбинов

е потребе.

ола 

ката  неопхо

ства и енерге

у електричне

ну производ

планама еле

у топлотне е

у биогорива 

менаџере за об
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или регистр

употребна д

та није пред

ређаји,  инст

 не испуња

тској ефикас

иценцуза об

ње  топлот

ђача  топлот

снабдевањ

извођача, ди

се уређује н

ци, као и ус

крајњег  куп

крајњих куп

ошење и реш

сност  на  це

ног снабдева

а обављање

е  у  објектим

изводњу  ел

одобрена  с

или више пр

у  објектима

потребе; 

тричне  и  т

брене  елек

ване  произ

одно  је  при

етике: 

е енергије с

њу електри

ектричне сна

енергије сна

капацитета

бласт општинс

 

 

рован, за оба

дозвола, ос

двиђено изд

талације  ил

вају услове 

сности 

бављање  сл

тном  енерг

не  енергије

а  топлотно

истрибутера

начин распо

слове и начи

пца  укључуј

паца топлот

шавање зах

ене  топлотн

ања купаца 

е следећих е

ма  укупне  о

ектричне  е

снага  прела

рикључака;

  снаге  до 

топлотне  е

ктричне  сна

зводње  еле

ибавити  ен

снаге 1МW и

чне и топло

аге 1МW и в

ге 1 МW и в

а преко 10 t 

ске енергетике

ављање ене

им за објект

авање упот

ли  построје

и захтеве у

ледеће енер

гијом.  При 

е  снаге  од  0

м  енергијо

а, снабдевач

оделе трош

ин одржавањ

јући  и  њег

тне енергије

тева крајње

не  енергије 

топлотном 

енергетских

одобрене  сн

нергије  врш

ази  1МW,  б

1МW  и  про

нергије  у 

аге  прикључ

ектричне  и 

нергетску  до

и више; 

отне енергиј

више и укуп

више; 

годишње. 

е 

ергетске дел

те за које пр

ребне дозво

ења  неопхо

утврђене тех

ргетске дел

том  води  р

0,1  ÷  1 МW

ом  купаца  н

ча и крајњи

кова са заје

ња дела сис

ову  грејну 

е, посебно у

ег купца за о

и  прописуј

енергијом, 

 делатности

наге  до  1МW

ши  у  два  ил

без  обзира  д

оизводња  т

термоелект

чка  и  1МW

топлотне  е

озволу  коју

е у 

не топлотне

латности 

рописом 

оле; 

одни  за 

хничким 

атности: 

регистар 

W,  својим 

на  свом 

х купаца 

едничког 

стема од 

опрему. 

у случају 

обуставу 

је  друге 

у складу 

и: 

W,  осим 

ли  више 

да  ли  су 

топлотне 

транама‐

W  укупне 

енергије 

у  издаје 

е снаге 



 

  

 

Енергет

дозвола

којим  с

енергет
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Енергет
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енерген

локално

посредн

различи

примењ

генериш

 

 

тска  дозвол

а  није  потре

се  уређује  ја

тске дозволе

шћени  прои

ку  и  услови

сан је посту

предузетни

им врстама 

електрани н

електрани н

електрани н

електрани н

електрани н

хидроелект

хидроелект

електрани н

соларној ел

геотермалн

не  услове 

низацију  сви

ве  за  наба

у холистичк

има  и  њего

је  при  том

тска  оптими

диће  на  тај

нте а посред

ом нивоу, п

но  подићи 

итих  градов

њене  мере 

шу уштеде к

Приручник за

ла  подноси 

ебна  за  изг

авно‐приват

е  се налази

извођачи  ел

има  за  стиц

упак стицањ

ици који оба

електрана: 

на биомасу,

на биогас, 

на биогас ж

на депонијс

на отпад,  

трани инстал

трани на пос

на ветар,  

лектрани, од

ној електран

многи  град

их  јавних об

авку  енерге

ког приступа

овим  пренош

ме  задржат

изација  јав

  начин  у  см

дно трошков

повећати зад

тржишну 

ва  и  једин

енергетске

које у дужем

а енергетске м

се  уз  захт

градњу  енер

тно  партнер

и на веб адр

лектричне 

цање  стату

ња статуса по

ављају енер

 

ивотињског

ки гас и гас 

лисане снаг

стојећој инф

дносно елек

ни. 

дови  и  јед

бјеката  (обје

ената),  јавни

а и увођење

шењем  (пр

ти  свеобухв

них  зграда,

мањење  но

ве одржава

довољство 

вредност  о

ица  локалн

е  ефикасно

м временско

менаџере за об
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тев  за  изд

ргетских  об

рство  и  кон

реси ресорн

енергије  и 

са  повлашћ

овлашћеног 

ргетску дела

г порекла, 

из построје

е до 30МW,

фраструктур

ктрани на ен

динице  лока

еката  за  кој

их  предузе

ем система 

имери  добр

ватан  прист

,  јавних  пр

овчаних  тро

ња, такође 

крајњих   ко

објеката  ко

них  самоуп

ости  и  уво

ом року прев

бласт општинс

 

 

давање  грађ

јеката  који 

нцесије.  Дет

ног Министа

подстицај

ћеног  прои

произвођач

атност прои

ња за третм

,  

и инсталиса

нергију сунч

алне  самоу

је општина 

ћа  и  јавно

енергетског

ре  праксе) 

туп  и  цент

редузећа  и 

ошкова  у  по

посредно о

орисника  јав

оје  издаје 

права  показ

ођење  сист

вазилазе по

ске енергетике

ђевинске  д

се  граде  у 

таљна  проц

арства руда

не  откупне

звођача  ел

ча, који могу

зводње еле

ман комунал

ане снаге до

евог зрачењ

управе  оств

сноси  трош

о  комуналн

г менаџмент

на  знатно  с

трализовано

јавно‐кому

огледу  издв

олакшати пр

вних објекта

локална  за

зују  да  доб

ема  енерге

очетне инвес

е 

дозволе.  Ен

складу  са 

цедура  за  из

арства и ене

е  цене  Уре

лектричне  е

у да остваре

ектричне ен

лних отпадн

о 30МW,  

ња, 

варују  упра

шкове одрж

их  предузе

та у једност

сложеније  с

о  вођење  с

уналних  пр

вајања  за  п

роцес плани

а и услуга  Ј

аједница.  И

бро  осмиш

етског  мен

стиције. 

ергетска 

законом 

здавање 

ергетике 

едбом  о 

енергије, 

е правна 

нергије у 

их вода, 

во  кроз 

авања и 

ећа  кроз 

тавнијим 

системе. 

система. 

редузећа 
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шки  разград

бним поступ

ад  је  биоло

инстава,  рес

одње прехр

градиви ком

аву  сличан

ривреде, шу

њем биораз

гасова  које 

, 37‐50% угљ

Приручник за

ад  је  отпад

аловине и пр

сификовати

и отпад, 

редни и баш

и отпад, 

и и животињ

сплоатације

лози, пепео

арактеристи

и 

отпад који ни

ствара  се, н

зградив  ил

који  може 

отпад који н

отпад  који  п

ати  опаснос

чине  опасн

отровност,

е  гасове,  у 

супстанце  с

ао и амбала

но се дефини

диви  отпад 

пком. 

ошки  разгр

сторана,  уг

амбених пр

мунални от

н  отпаду  и

марства, а к

зградивог от

се  назива 

љен‐диоксид

а енергетске м

д  из  било  к

ратећих мин

 и по људск

тенски отпа

њски отпад,

е и екстракц

о, шљака и сл

ка које утич

ије подложа

не  сагорева,

и  не  утиче 

да  доведе 

нема каракт

по  свом  по

ст  по  живот

им  (експло

  инфектив

контакту  са

са  одложен

жа у којој је

ишу биолош

је  отпад  к

радив  отпад

гоститељски

роизвода. 

пад је отпад

из  домаћи

који у свом с

тпада на де

депонијски

да а у мањи

менаџере за об
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које  индустр

нералних си

ким активно

ад, 

 

ције руда и м

лично. 

чу на здрављ

ан било как

 нити на др

неповољно

до  загађењ

теристике оп

реклу,  саста

тну  средин

озивност,  за

ност,  склон

а  ваздухом 

им  хроничн

е био или јес

шки отпади и

који  се  мож

д  из  башта 

их  и  малоп

д настао у д

нстава,  ос

саставу садр

епоније био

и  гас.  Просе

им количина

бласт општинс

 

 

рије  или  са

ировина из р

остима које г

минералних

ље људи и 

вим физичк

руги начин 

о  на  друге 

ња  животне 

пасног отпад

аву  или  кон

у  и  здрављ

апаљивост, 

ност  короз

или  водом

ним  делова

сте спакова

и то: 

же  разгради

и  паркова

продајних 

домаћинстви

им  произв

ржи биолош

олошким ана

ечан  састав 

ама се могу

ске енергетике

а  локације 

рудника и ка

га генеришу

х сировина, 

животну ср

ким, хемијск

физички ил

материје  с

средине  и

да. 

нцентрацији

ље  људи  и 

склоност  о

ији,  у  конт

м  ослобађа 

ањем,  и/ил

н опасан отп

ити  биолош

а,  храна  и 

објеката  и

има и отпад

водног  отп

шки разград

аеробним п

депонијско

у наћи и угљ

е 

на  којој  се

аменолома

у, на: 

и 

редину, отпа

ким или био

ли  хемијски 

са  којима  д

ли  угрози  з

и  опасних  м

има  бар  је

оксидацији, 

такту  са  в

отровне  су

и  има  екот

пад. 

ким  аеробн

кухињски  о

  сличан  о

д који је по п

ада  и  отп

ив отпад. 

поступком с

ог  гаса  чини

љен‐монокси

е  налази 

. 

ад може 

олошким 

реагује, 

долази  у 

здравље 

материја 

едно  од 

садржи 

ваздухом 

пстанце, 

токсичне 

ним  или 

отпад  из 

тпад  из 

природи 

пада  из 

твара се 

и  35‐60% 

ид, азот, 



 

  

 

водони

констат

здрављ

метан у

6.3 П

Одговор

омогућа

економ

коришћ

докуме

У зависн

податак

израду 

за  анал

метеоро

сеизмич

животне

Као  фи

оправда

када је 

случају 

сагледа

поједин

не  пред

улагања

донатор

Првом 

друштве

решења

и  одлук

оправда

Компле

објеката

Студијо

тржишн

пројекто

студија 

студије 

Будући 

региста

студије,

даља  п

к‐сулфид, ф

овати да  је 

е  живих  ор

у одређеним

Процена р

р  на  питањ

ава  његово 

ске,  еколо

ћење,  добиј

нтације за и

ности од вр

ка  и  израду

анализа про

лизу  и  раз

олошких, 

чких,  водоп

е средине, к

инални  рез

аности и сту

реч о објект

да  је  њих

авања  опра

ног ОИЕ, изр

дстављају  с

а,  него  и  до

ра. 

од  њих,  п

ена,  финан

а дефинисан

ка  о  оправд

аности.  Пор

тан  садржа

а прописан ј

м оправдан

на  и  еконо

ом,  на  осн

оправдано

оправданос

да  су  само

р за обављ

,  а  што  се  п

пажња  ће 

Приручник за

флуор, хлор, 

због метан

рганизама,  т

м условима в

располож

е  да  ли  на 

коришћењ

шке,  соција

а  се  спрово

изградњу об

рсте ОИЕ и в

у  анализа  и

ојеката и др

зраду  инже

урбанистич

привредних 

као и других

зултат  спро

удија оправ

тима за про

хова  инстал

авданости  у

рада овакви

само  докум

окументе  р

претходном

нсијска,  трж

на генералн

даности  ула

ред  наведе

ај,  обим  и 

је одговарај

ности одређ

мска  оправ

нову  које  се

ости  садржи

сти за изград

о  привредна

ање делатн

претпостављ

бити  посв

а енергетске м

ароматични

на у његово

тако  и  по  и

врло експло

живости О

територији

ње  у  жељен

алне  и  др

ођењем  тзв

бјекта који тр

врсте објект

и  студија  р

ругих стручн

ењерско  ге

чких,  техн

и  саобраћ

х услова од 

оведених  п

даности. Сх

изводњу ен

лисана  сна

улагања  у 

их студија је

менте  којим

елевантне 

м  студијом 

жишна  и  е

ним пројект

агања  у  пре

ног,  претхо

начин  изр

јућим прави

ђује  се  наро

вданост  инв

е  доноси  о

и  идејни  пр

дњу објекат

а  друштва, 

ности пројек

ља  да  не  мо

ећена    пр

менаџере за об
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и угљоводо

м саставу в

инфраструкт

озиван. 

ОИЕ за по

  општине  п

ом  времен

уге  критер

в.  претходн

реба да кор

та, ови радо

расположив

них материја

еолошких, 

ничких,  те

ајних  услов

утицаја на г

ретходних 

ходно члану

нергије из О

га  једнака 

изградњу  о

е пожељна 

ма  се  за  со

за  обезбеђ

оправдано

економска 

ом, на осно

етходне  рад

одна  студија

раде  претхо

илником [8]

очито прост

вестиције  у

одлука  о  о

ројекат.  Ко

та прописан

односно  др

ктовања и и

орају  да  бу

е  свега  пр

бласт општинс

 

 

ници и друг

врло опасан

турне  објек

отребе ЈЛ

постоји  ОИЕ

ском  перио

ријуме  опра

их  радова  п

ристи ОИЕ. 

ови обухвата

ости  одгова

ала; прибављ

геотехнички

ехнолошких,

ва,  услова  з

градњу и кор

радова  из

у 133. Закон

ИЕ, израда о

или  већа 

ових  објека

и за објекте

пствене  пот

ивање  фин

ости,  утврђ

оправданос

ову којих се 

дове  за  иде

а  мора  да 

одне  студиј

. 

торна,  еколо

у  изабрано 

правданост

мплетан  са

н је одговара

руга  правна

инжењерин

уду  квалифи

релиминарн

ске енергетике

ги гасови у т

 по човеков

кте  у  близи

ЛС 

Е,  у  количин

оду,  као  и  д

авданости 

потребних  з

ају: истражи

арајућег  ОИ

љање подат

их,  геодетс

,  економс

заштите  од 

ришћење об

зрађује  се 

а о планира

ових студија

од  10  МW

ата  и  дугор

е мање снаг

требе  проц

ансирања  о

ују  се  про

ст  инвестиц

доноси пла

ејни  пројека

садржи  и 

је  оправдан

ошка, друшт

решење,  р

и  улагања. 

адржај,  оби

ајућим прав

а  лица  упис

га, овлашће

икације  ене

ној  процен

е 

траговима. М

ву околину,

ни  депониј

ни  и  квалит

да  ли  он  и

улагања  у 

за  израду  т

ивања, приб

ИЕ;  истражи

така који се 

ских,  хидро

ских,  енер

пожара  и 

бјекта. 

претходна 

ању и изгра

а обавезна ј

W.  Међутим

рочног  кор

ге, нарочито

цењује  опра

од  стране  б

осторна,  ек

ције  за  вар

ански докум

ат  и  израду

генерални 

ности  за  и

твена, фина

разрађено 

Поред  нав

им  и  начин

вилником [8

сана  у  одгов

ена да изра

ргетских  ме

ни,као  прво

Може се 

,  како за 

а,  јер  је 

тету  који 

спуњава 

његово 

техничке 

бављање 

ивања  и 

користе 

олошких, 

ргетских, 

заштите 

студија 

дњи [7], 

е само у 

м,  ради 

ишћења 

о јер оне 

авданост 

банака  и 

колошка, 

ријантна 

мент, као 

у  студије 

пројект. 

зградњу 

ансијска, 

идејним 

веденог,  

  израде 

8]. 

варајући 

ђују ове 

енаџера, 

ој  фази 



 

  

 

претход

претход

Посебан

оправда

оправда

своди н

пројекта

дозвола

У  истом

терену, 

је  дошл

изанали

евентуа

6.3.1 

Прелим

процеса

ОИЕ  ко

прелим

Слика 

 

Будући 

сваку  вр

који  ни

као  ОИ

потенци

прелим

идентиф

 

 

 

дних  радов

дне студије о

н случај про

аности  пред

аности за из

на анимирањ

а,  даљу  ра

а. 

м  случају,  а

да су изграђ

ло  до  проме

изира  испра

ално покрен

Прелими

минарна  пр

а процене м

је  се  налаз

инарном пр

6‐1: Претход

да на терит

рсту ОИЕ  сп

ије  биоразгр

Е,  због  свој

ијала, потре

инарне  пр

фикације, ло

Приручник за

ва,  на  осно

оправданос

облематике 

дставља  слу

зградњу обј

ње општинс

азраду  техн

а  уколико  е

ђени други 

ене  неких  д

авност  и  ло

не процедур

инарна про

оцена  расп

могућности к

зе  на  терит

роценом њи

дни радови з

торији Срби

проведе  пос

радив,  био 

је  основне 

ебно је да се

роцене  рас

оцирања и п

а енергетске м

ову  које  тр

сти. 

прелимина

учај  када  в

јеката за ко

ског руковод

ничке  и  пла

енергетски  м

енергетски 

других  битн

огичност  по

ру преиспити

оцена расп

положивост

коришћења 

торији  ЈЛС, 

ихових потен

а израду тех

ије постоје р

ступак  иден

он  комунал

карактерист

е и он трети

сположивос

прелиминар

менаџере за об
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реба  да  се 

арне процен

ећ  постоје 

ришћење О

дства и про

анске  докум

менаџер  им

објекти, да 

них  и  одлуч

одатака  и  за

ивања потре

положиво

и  ОИЕ  за 

ОИЕ. Она з

њиховим  л

нцијала и пр

ничке докум

ОИЕ 

различите вр

нтификације

лни,  комерц

тике  непрес

ира на исти 

сти,  тј.  пот

рне процене

бласт општинс

 

 

донесе  од

не оправдан

израђене  п

ОИЕ. Тада се

оналажење 

ментације 

ма  сазнања

је већ искор

ујућих  чињ

акључака  н

ебе њихове 

ости ОИЕ з

потребе  ЈЛ

апочиње по

лоцирањем 

роценом мо

ментације за 

рсте ОИЕ, п

е  и мапирањ

цијални  или

станог  ствар

начин као и

требно  је 

е његовог ен

ске енергетике

длука  о  оп

ности израде

претходне  с

 задатак ен

средстава з

и  прибављ

а  да  је  дош

ришћен пот

еница,  он  т

наведених  у

поновне из

за потреб

ЛС,  предста

оступком ид

(мапирање

огућности њ

 

изградњу об

отребно је д

ња.  Поред  т

и  индустриј

рања  и  нес

и све друге 

извршити 

нергетског п

е 

равданости

е претходне

студије  или

ергетског м

за реализац

љање  одгова

шло  до  пром

тенцијал ОИ

треба  да  пр

у  овим  студ

зраде. 

бе ЈЛС 

авља  почет

дентификаци

ем),  а  завр

њиховог кори

бјеката који к

да се у овој

тога,  иако  с

ски,  не  кате

спорног  ене

врсте ОИЕ у

поступак 

потенцијала

израде 

е студије 

  студије 

енаџера 

цију ових 

арајућих 

мена  на 

Е или да 

ровери  и 

дијама  и 

тну  фазу 

ије врста 

шава  се 

ишћења. 

користе 

 фази за 

се отпад 

егорише 

ергетског 

у смислу 

његове 

а. 



 

  

 

 

 

Сам  пос

врсте О

поступа

отпад,  а

случајев

и то у са

Након и

ОИЕ.  З

одговар

спровед

Неке од

то за ге

[15‐18], 

Уколико

истражи

ОИЕ, у м

Без обз

то  посе

виду та

литерат

унесе  и

мапира

6.

Енергија

грејање

• ене
пољ

• ене
(хи

• ене
• ене
• гео
• деп
• гас

кан
• био
• теч

Слика 6‐2: И

ступак  иден

ИЕ, односно

ак  у  готово 

а  у  већем  б

вима спрово

амо у оним Ј

идентифика

а  то  је  по

рајућих  ОИ

дених  студи

д доступних 

отермалну 

енергију су

о  ове  сту

ивањима  и 

мери у којој 

ира на начи

бно  за  свак

беле навед

турне изворе

и  у  географ

.  

.3.1.1 Енер

а  сунчевог 

е или се прет

О
ергија биома
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ирања следи
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потенцијали
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нергију  биом

малне енерге

енцијали по

и прелимин

меродавни

  могуће  је
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е  да  енер
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џер треба о

.  Ова  систем

локације и

. Такође, по

осторни  ра

ормације  об

От
(који није б

• комуналн
• комерциј
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ске енергетике

релиминарно

ознавање  и 

и на којим 

унчевог  зра

се  поступак

цијале, одн

ена располо

  о  количи

еузимањем

ог,  тако  и  л

списку лите
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ргетски  ме
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ове податке 
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ературних н
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ојединих 

валитету 

из  већ 
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авода, и 

х токова 

ственим 
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ормације 
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ергија  за 
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ријема до м
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ење  ове  вр

е саветује њ

етским мена

живости  усм
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оложивост  о
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 коришћењ
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ног радног ф
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ења енергиј
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о  имају  и  р
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ономски  исп

дносно  еко
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отребе греја

шне  топле 
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при прелим
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енергије 
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дно је да 
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вреднос

Загрева

(24‐30C
енергије
покрива
ваздух 
смањил

Дневни
дневно,

пад тем

отворен
Затворе

грејање

објекте.

ваздуха
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базеним
помоћу
периоду
Препор
енергије
приказа
Препор
енергије
приказа

Табела 6

сунчевог

Годишњ

Друга 
електри
менаџе
овом се
коришћ
грејање
енергије
овог ОИ
друга о
енергија

кама  6‐3  и 

рне  топле  в

сти инвести

ње базенск

C)  представ
е. У ту сврху
ање  топлот
(ветар),  те 
ли, базени с

 топлотни г
,  док  затвор

мпературе во

ним базеним
ени базени, 

е ваздуха у з

.  Током  цел

а изнад базе

га је на под
ма  неопход
  ПСЕ,  као 
у,  док у зим
учене  вред
е  сунчевог 
ане су у Табе
учене  вред
е  сунчевог 
ане су у Табе

6‐1: Препоруч
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ња енергија гл
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могућност 
ичну  енерги
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вља један од
у се најчешћ
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губици отво
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дно  користи
потпуна  за
мском перио
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не исплатив
иминарна п
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шње енергиј

шине ПСЕ и 
на  [%] 
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ала  биома
рији ЈЛС, а у
ити  биљног 
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Сопствен
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о извор су и

продајом  д
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р и истовар

ј када транс
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ара и истовар

kg); 2,5x1,2x0
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[
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р балиране 

спорт, утова

сивости  кам

ра балиране 

0,7 m (400 kg)

Цена [EUR

љивање Со

6

3

к

дрвне биом

не објављен

е  и  огревно

 метар: једи

но и цепано

дних услуга 

ед.

10 km

[m3] 3,32

[m3] 4,14

[m3]

[m3]

[prm]

[prm]

[prm]

[h]

[h]

[h]

[h]

омасе  ‐  по
‐ у ширем р
чког и ствар

м  прегледа
у ширем по
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уналног  отп

ске енергетике

сламе реал
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R]

опствени воз
парк 
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3,4

Изнај

масе и други

е цене услу

ог  дрвета.  Ц

иница мере

о дрво/). 

Цена

m 16 km 

2 3,32 

4 4,14 

ољопривред
региону ЈЛС
рно располо

  свих  расп
одручју. С об
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пада,  прегл
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р реализује 
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њ

3,

3,

јмљивање 
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0,9 
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е за дрво сл
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ињског  поре
ледом  је  п
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власник 
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1,15
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отребно 



 

  

 

Због тог
1) 

2) 

3) 
4) 

5) 
6) 
7) 
8) 
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ити. Ратари с

шта,  сточари 

ермичари см

руге стране, 
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г биља, и 

рожђа; 

годишњем

редних култу

еђу основно

се  од  биљ

оси ¼ биљн
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производње

бласт општинс

 

 

ебно прикуп
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Табела 6
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Табела 6

Врста б

Доња то

dH

О

прино
 

Врста

Доња то

dH

О

прино

 

На осно
потенци

количин

свих пој
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ту
р
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Прино
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класка је ура
течног стајња

и 6‐6 су изл
врсте остат
прецизнији

6‐6: Доња топ

биомасе 

оплотна моћ 

,i (kЈ/t) 
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ос/остатак 

 биомасе 

оплотна моћ 
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ос/остатак 

ову свих при
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на пољопри
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ени однос б
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ш
ен

и
ц
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Је
ча
м

ос 
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чуната у масу
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и подаци. 
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П
ш
ен

и
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а 
сл
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14 
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С
л
ам

а 
уљ

ан
е 

р
еп

и
ц
е 
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икупљених 
опривредне 

ивредне био

теоријских 

биљног оста

Је
ча
м
 

О
ва
с 

Р
аж

 

5  1,6  2 
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принос пољо
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уната у укупн

аци о доњој
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биљних остат

Је
чм

ен
а 
сл
ам
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О
вс
ен

а 
сл
ам
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С
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б
љ
и
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хм
ељ

а 

14 

 

података м
биомасе  н

омасе  teo,poE

енергетских
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К
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уз
 

С
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р
уз
 

5,5  2,3
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привредних 

не 
ну количину б

ј топлотној 
роизводње

така и прино
Р
аж

ен
а 
сл
ам
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5  14 

 

С
та
б
љ
и
ка
 

д
ув
ан
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13,85 

 

огуће  је изр
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olj . Овај тео

х потенцијал

i
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носа и‐те пољ

О
кл
ас
ак
 *
 

С
ун

ц
о
кр

ет
 

Љ

‐ 2
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култура 

биомасе 
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К
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ур
уз
о
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н
а 

К
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ур
уз
о
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н
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и
 р
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и
д
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во

ћ
њ
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и
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Љ
ус
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су
н
ц
о
кр

ет
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С
о
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К
ук
ур
уз
о
ви

н
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о
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ку
р
уз
а 

О
кл
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ак
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  1:1

О
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и
 р
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и
д
б
е 

у 
ви

н
о
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и
м
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а 
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еп

и
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Д
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2,5 1,6 1
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О
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ак
 

С
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љ
и
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н
ц
о
кр
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а 
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С
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‐],  
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ан
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о
ћ
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В
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Љ
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н
ц
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17,55 
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а 
о
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о
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В
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н
о
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и
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im  ‐ год

d,iH ‐ до

Поред 

Техничк

обзир д

користи

козмети

и 30 од
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најважн
биомасе
откупа 
стварно
биомас
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прикупи
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чишћењ
власнич
На  осно

шумске

теоријск

Где је:  
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d,iH ‐ до

Табели 
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користи

за буков
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дишњи прин
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теоријског 
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сто теоријск

о,  стварно 
нији  подата
е  и  то  онај
или преузи
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мања.  Због 
живи  потен
е да се преу
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teo.šumE

раст и‐те вр

шумске мас
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ог потенциј
ће  прикупит
ња  и  чишће
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и остаци и о
риступом,  и
зводње, пом

teo, stočE 

е на ј ‐тој фа

и произведе

добије од јед

гаса произве
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цијалног  и

ске енергетике

Удео (

35 

 

57 

3 

дрвета, на п
рсте  дрвних
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стаци  из  кл

оријски  ене

а и‐те врсте

ња и‐те врст

а моћ биогас
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дрвету,  а 
0%, то се 
иверице 
плоча на 
,  то  јест 
у  овим 

посебну 
стаје  као 
е  могуће 
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ности кориш

ије из биома

и  из  дрвне  и
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С мотора,  3
, док се 30%
°C  на  пуном
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ве  за  обез

у складу са з

рђену цену с

убјект који о

 утврђену ц

бјекта корис

трибуције (ч

пца  топлотн

је (члан 364

менаџере за об
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не енергије 

ива капацит

члан 32), 

оле може п

35), 

твом на изра

сања грађан

обновљивих

аконом,  пр

енергије на

ду  дистрибу

аконом,  пр

нергије на т

абдевању  т

ергијом и кр

нергетских  д

ом,  води  р

наге од 0,1 

плотном ен

ера,  снабдев

начин  рас

ници  и  усло

ма  до  кра

њих  купаца

за подноше

ргије,  даје 

збеђење  по

законом (чл

снабдевања

обавља ене

цену дистриб

сти тај  систе

члан 363), 

е  енергије,

4), 

бласт општинс

 

 

снаге 1 МW

тета преко 1

родужити р

ади одговар

на о предно

х извора ене

рема  којим

 територији

утивног  сист

рема  којим

територији Ј

топлотном 

рајњи купац

делатности:

регистар  изд

МW до 1 М

нергијом куп

вача и  крајњ

споделе  тро

ове  и  начин

јњег  купца

а  топлотне 

ење и решав

сагласност 

оузданог  и 

лан 361),  

а топлотне е

ергетску дел

буције топло

ем а коју од

  издаје  акт

ске енергетике

W и више, и 

10 t годишњ

рок важења 

рајуће инфо

стима и пра

ергије (члан

а  енергетс

и ЈЛС (члан 3

тема  које  д

а  енергетс

ЈЛС (члан 35

енергијом, 

ц (члан 360), 

  производњ

датих  лице

МW, својим 

паца на свом

њих купаца 

ошкова  са  з

н  одржавањ

  укључујућ

енергије, 

вање захтев

на  цене  то

сигурног  с

енергије до 

латност снаб

отне енерги

дређује Енер

т  о  стицању

е 

ње, 

енергетске 

ормације, пр

актичним ас

н 69), 

ки  субјект 

356), 

доноси  дист

ки  субјект 

59), 

који  су  ду

ња,  дистриб

енци  и  еви

прописом 

м подручју,

топлотне е

заједничког

ња  дела  сис

и  и  његову

посебно  у 

ва крајњег к

оплотне  ене

снабдевања

крајњих куп

бдевања топ

ије уколико 

ргетски субј

у  статуса  уг

дозволе 

рограма, 

пектима 

обавља 

трибутер 

обавља 

ужни  да 

буција  и 

иденцију 

утврђује 

 права и 

енергије, 

г  мерног 

стема  од 

у  грејну 

случају 

купца за 

ергије  и 

  купаца 

паца коју 

плотном 

више од 

јект који 

роженог 



 

  

 

 

 

 

 

Из наве

наведен

 

 

 

 

У  том  с

смањењ

утицаја 

јавном  

актери 

ЈЛС до Ј

токове у

наведен

енергет

законск

 

 

прописује  п

топлотне ен

поступак ст

води  регис

податке о п

инсталисан

изградње  и

субјектима 

објектима (

обавештава

подацима 

обрасцу чиј

аутономне 

податке из 

стању на да

доставе  све

Министарст

едених прав

ном законск

као купац и

као произво

као  регула

снабдевања

као  мотива

ефикасност

животне ср

смислу,  вел

њу  расхода 

на  животн

сектору и с

у систему. С

ЈЛС, у том к

унутар тери

ног  законск

тике  и  успо

ким решењи

Приручник за

подстицајне

нергије, кри

ицања тог ст

стар  повлаш

постројењим

ој  снази  т

и  експлоата

који  обављ

члан 366), 

а  Министар

садржаним

ју садржину

покрајине, д

повлашћен

ан 31. децем

е  податке  н

тва (члан 36

а и обавеза 

ком оквиру у

и потрошач е

ођач,  дистр

атор  и  инв

а енергијом

атор  –  у  п

ти,  повећањ

едине.  

лики број  ЈЛ

за  трошков

ну  средину, 

стварања по

С обзиром н

контексту је 

торијалних 

ог  оквира н

оставе  адек

има. 

а енергетске м

е  мере  и  ус

итеријуме за

татуса (члан

шћених  про

ма за произв

топлане,  вр

ције  за  то  п

љају  енергет

рство  на  зах

  у  регистру

у прописује 

доставља на

их произвођ

мбар претхо

неопходне 

67), 

које припад

у области ен

енергије,  

рибутер и сн

веститор  у 

м,  енергетск

погледу  см

ња  удела  ко

ЛС  усмерав

е  енергије, 

као  и  на  п

озитивног м

на чињениц

неопходно

граница ЈЛС

намеће  се и

кватан  сист

менаџере за об
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слове  за  сти

а стицање и

н 365), 

извођача  то

водњу топло

ремену  пре

постројење,

тску  делатн

хтев  Минис

у  повлашће

министар, т

адлежном п

ђача топлот

дне године 

за  обављањ

дају јединиц

нергетике, Ј

набдевач ен

законски 

ке потрошње

мањења  пот

оришћења 

ва  своје  нап

смањењу  е

промену  по

модела пона

цу да потрош

 лоцирати н

С, односно и

и обавеза  ЈЛ

тем  енергет

бласт општинс

 

 

ицање  стату

испуњености

оплотне  ен

отне енерги

едвиђеном 

,  врсти  при

ост  произво

старства,  а 

ених  произ

такође надл

покрајинско

тне енергије

(члан 366),

ње  послова

цама локалн

ЛС се појављ

ергијом,  

регулисани

е односно п

трошње  ен

обновљиви

поре  ка  см

емисије  гас

онашања  кр

ашања на ко

шња енерги

највеће потр

израдити ен

ЛС да изгра

тског  менаџ

ске енергетике

уса  повлаш

и тих услова

ергије,  који

ије, локацији

за  експло

марног  изв

одње  топло

најмање  је

вођача  топ

лежни орган

м органу за

е, до краја ју

а  из  делокр

не самоупра

љује  у разл

м  деловим

производње

нергије,  пов

х  видова  е

мањењу  пот

ова  стаклен

рајњих  кори

оји се могу у

ије може зн

рошаче и од

нергетски би

аде  своје  ка

џмента  у  с

е 

шћеног  прои

а и утврђује 

и  садржи  н

и на којој се

оатацију,  у

вора  који  ко

отне  енерги

еданпут  год

лотне  енер

н ЈЛС, са тер

 питања ене

уна текуће г

руга  рада  р

аве према 

ичитим уло

ма  дистриб

е енергије,  

већања  ен

енергије   и 

трошње  ене

не  баште  и 

исника  пре 

угледати сви

начајно вари

дредити ен

иланс ЈЛС. Д

апацитете  у 

складу  са  в

извођача 

начин и 

нарочито 

е налазе, 

словима 

ористи  и 

је  у  тим 

дишње  о 

ргије,  на 

риторије 

ергетике 

године о 

ресорног 

огама:  

буције  и 

ергетске 

заштите 

ергије  и 

штетног 

свега  у 

и остали 

ирати од 

ергетске 

Дакле, из 

области 

важећим 



 

  

 

7.2 З

Енергет

енергет

компан

енергијо

неке  др

базних 

ефектом

Када  се

одређен

биланса

утврђив

енергет

интензи

почетак

могу  ко

политик

енергије

израде 

најчешћ

примењ

основни

У опште

дефини

енергет

активно

заједни

израђен

није  јед

сложено

У  том  с

биланс.

Израда 

 утв

 про

опш

 про

 утв

за с

 деф

 ств

на н

Значај изр

тски биланс 

тске базе по

ија,  јавне сл

ом, израду 

ржаве,  реги

елемената з

м стаклене б

е  процедура

ној организ

а  служи  као

вања  енерг

тски  биланс

итета  (нпр. 

к успоставе 

ористити  за 

ке,  као што 

е,  или  пове

енергетски

ће  зависи  о

њују  се  већ 

их обележја

ем случају, м

саног  стања

тског  билан

ости,  неопхо

ци,  а  то  је

н енергетски

дноставан 

ост и бројно

смислу,  ала

 

енергетског

рђивање тр

оцену  укупн

штине),  

оцену трену

рђивање мо

смањење по

финисање м

арање подл

нивоу општ

Приручник за

раде енер

је централн

одатака и у в

лужбе и дру

сценарија б

иона,  општи

за израду из

баште), и за 

а  израде  ен

ацији (у ово

о  основа  за

гетске  поли

с  представљ

учешће  јав

система за 

праћење  н

је  смањењ

ећање  удел

их биланса  м

од  специфи

дефинисан

а и индикато

мере и акти

а  потрошње

нса.  То  пра

одно  спров

е  могуће  са

и биланс. Сн

посао.  Поз

ост енергетс

ат  који  мож

г биланса им

ренутне енер

них  енергет

утне енергет

огућности у

отрошње ен

мера и актив

логе потребн

ине. 

а енергетске м

ргетског 

ни елемент

великој мер

уги, као осн

будућег раз

ине  или  ко

звештаја у о

дефинисањ

нергетског  б

ом случају ј

а  спровође

итике  унута

ља  полазну 

ног  сектора

праћење ен

напретка  ре

ње раста пот

ла  производ

може  се  ра

чних  циље

не  методоло

ора. 

вности у по

е  енергије 

актично  зна

вести  анали

амо  ако  су 

нимање пос

знавање  ен

ских система

же  да  помо

ма за циљ: 

ргетске потр

тских  трошк

тске ефикасн

уштеде енер

нергије), 

вности у погл

не за кратко

менаџере за об
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биланса

т у систему 

ри га корист

нову за спро

звоја, дефин

мпаније.  Ос

области заш

ње политике

биланса  усп

единици ло

ење  анализе

ар  унапред

тачку  за  д

а  у  потрош

нергетске еф

еализације  у

трошње    ен

дње  енерги

азликовати 

ва  које  тре

огије  са  ун

гледу уштед

у  јединици 

ачи  да  је 

изу  стања  у

претходно 

стојећег ене

ергетских  т

а на нивоу о

огне  у  прев

рошње на н

кова  (удео 

ности, 

ргије (финан

леду уштеде

орочно и ду

бласт општинс

 

 

енергетске 

е руководио

овођење ан

нисање ене

сим  тога,  е

тите животн

е и мера заш

постави  и  ус

окалне само

е  тренутног

д  дефиниса

ефинисање 

њи  енергиј

фикасности.

унапред  по

ергије или 

ије  из  обно

од  случаја

еба  испунит

апред  проп

де енергије 

локалне  са

пре  предуз

у  погледу  п

прикупљен

ергетског ста

токова,  пос

општине мо

азилажењу 

ивоу општи

енергетских

нсијски и те

е енергије,

угорочно пла

ске енергетике

статистике, 

оци, аналит

ализа, пред

ергетске и е

енергетски  б

не средине 

штите живот

стали  као  у

оуправе), до

г  стања  пот

ане  границ

низа  пока

е)  и  истовр

. Енергетски

остављених 

смањење з

вљивих  изв

  до  случаја

ти. У  највећ

писаним  пр

могу бити п

амоуправе 

зимања  би

отрошње  е

ни  подаци 

ања у локал

стојећих  ко

гу бити само

овог  пробл

не, 

х  трошкова

хнички изво

анирање ен

е 

израђен на

тичари, руко

двиђања пот

кономске п

биланс  је  ј

(инвентар г

тне средине

уобичајена  п

окумент ене

трошње  ене

це  система.

затеља  ене

ремено  пре

и биланси се

циљева  ен

ависности о

вора.  Метод

а. Ниво  дета

ем  броју  сл

авилима  у 

предузете на

исказаног  у

ло  каквих 

енергије  у  л

на  основу 

лним самоу

муналних  с

о неке од пр

лема  је  ене

а  у  укупном

одљиве мог

нергетске по

а основу 

оводства 

треба за 

политике 

едан  од 

гасова са 

.  

пракса  у 

ергетског 

ергије  и 

. Такође, 

ергетског 

дставља 

е такође 

ергетске 

од увоза 

дологија 

аљности 

лучајева 

погледу 

а основу 

у  облику 

мера  и 

локалној 

којих  је 

правама 

система, 

репрека. 

ергетски 

м  буџету 

гућности 

отрошње 



 

  

 

7.3 О

Енергет

три осно

 П

 Тр

 Ф

Примар

трансфо

енергија

основне

енергије

1. Сви в

али  кој

енергијо

секунда

извори 

тренутн

енергије

и прика

У  систе

потрош

сопстве

биомасу

Основни п

тски биланс 

овна систем

римарне ен

рансформац

Финалне ене

рна  енергиј

ормације (уг

а  ветра  и  с

е групе: ене

е (хидроене

видови енер

и  су  произ

ом  (СЕН).  Т

арно  гориво

енергије, 

них  или  п

е. На Слици

з примарне

му  примар

њу.  Ту  се, 

них  ресурс

у,  енергију

Приручник за

појмови и

опште узев

ма: 

нергије (ПЕН

ције;  

ргије (ФЕ). 

а  (ПЕН)је  о

гаљ, нафта, 

соларна  ен

ергенте фос

ергија, геоте

ргије и енер

ведени  из 

Тако,  енерге

о  произвед

осим  геоте

рошлих  то

и је дат шем

е и секундар

не  енергије

пре  свега, 

са  који  обу

у  ветра,  ен

а енергетске м

и дефиниц

в представљ

Н);   
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2]  прописуј

ске енергетике

таји 
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рачуне и 

репоруке 

а  удела 

е баште. 

штинске 
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вљу 18 овог

ем  делу  тек

р припрема
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г приручник

кста,  детаљ

а за органе Ј

а енергетске м
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0,48% 

1,54% 

5,99% 

0,27% 

18,76% 

0,14% 

34,16% 

0,38% 

9,24% 



 

  

 

Електрична 
ЕПС 

Потрошња в

  

  

 

Табела 9

Лигнит 

Бензин 

Дизел Д2 

Уље за ложе

Уље за ложе
(мазут) 

Течни нафтн

Природни г

Огревно дрв

Топла вода 

Електрична 

Потрошња в

  

  

енергија 

воде 

9‐3: Пример ‐

 2015 

  

ење 

ење средње 

ни гас 

ас 

во 

енергија ЕПС 

воде 

Приручник за

1000 kWh  19

m3  1

  

   

‐ годишња по

У
ен
н

Ф.Ј. 

t  3

1000 l  5

1000 l  2

t  3

t  2 0

t 

1000 m3  4

t  1

1000 kWh  3

1000 kWh  20

m3  1

  

   

а енергетске м

9200  1 650,9

105000 

  7 543,

 

отрошња ма

купна 
нергија 
нето 

Финалн
енергиј

[toe]

367,5  66,0

59,8  44,6

11,15  182,1

32,98  32,0

085,25  2 049,
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0,2%  28 2

31,4%  42 9
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800  1 180 68

600  76 320 15

250  525 45

900  178 378 20

500  2 010 00

570  44 749 20

787  136 825 92

,25  9 839 81

484 640 41

 

00  2

00 

 

19 10
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територији  Ј

ог менаџмен

ске енергетике

ектричне  ен

аклене баште

са  ефектом

и, менаџери

који  треба

ета  услуга  и
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Организаци

Проток инф

Обуке кадр

Односи  са
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атака  је  инф

ана  је  упра
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Школа 3 
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Школа б
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ову спровед

еристичних 
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а енергетске м
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ије  у Школи 

еци  највер

лица,  квар

е енергије и

еристични и

Год. 
зградње 
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индикатори

ршина 
јекта 
m2] Израчу

вредн

[m3/m

 
2760 
4570 
3267 
4297 

ка у Табели 9
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Приручник за

Слика 9‐11: П

љених подат

ране објект

екти на тери

бјеката је пр

објеката  пос

ти? 

теристична 
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ергије у пој
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хничких сис

,  као  и  ан

а и сл.). У ов

предвиђени

е 

 

е 

ма и припре

дећа питања

енергената?

аторима  ен

и енергенат

већа?  

атака  о  по

омоћи  енер

добити суже

а  у  погледу 

је штетних г

стема (нпр. 

нализа  стру

вом делу из

их мера ЕЕ. 

емљених 

а:  

? 

ергетске 

та и  због 

отрошњи 

ргетском 

ну листу 

њихове 

гасова са 

системи 

уктурних 

звештаја 



 

  

 

 

Детаљн

У овом 

 дета

стру

 закљ

одго

 

9.2 Г
је
А

 Годишњ

органа 

енерген

Јединиц

остваре

одређуј

енергије

оствари

Годишњ

као  обв

енергије

у  претх

оствари

обрачун

Годишњ

“Наслов

 

 

 

Такође,

треба д

 

 

 

 

 

 

на анализа

поглављу из

аљна анали

уке, инжење

ључке у погл

оварајућих п

Годишњи 
единице л
Аутономн

њи извешта

Републике 

ната је израђ

це  локалне 

ену потрошњ

је циљ уште

е за грејање

ивању циље

њи циљ уште

везнике  сис

е, за текућу

одној  кален

и уштеду ен

нава као ушт

њи  извешта

вна”‐ Слика 

Назив Обве

Адреса згра

Телефон и ф

    особа одг

а попуни сл

Име и прези

Радно мест

Адреса: 

Телефон: 

Факс: 

Електронску

Приручник за

а и финанс

звештаја ан

за по прави

ерска канце

леду усвајањ

подлога и н

извешта
локалне с
не Покрај

ј о остварив

Србије и ор

ђен у форми

самоуправе

њу примарн

еде енергије

е у складу с

ва уштеде е

еде енергиј

стема  у  обј

у календарск

ндарској  год

ергије  већу

теда у наред

ај  се  састо

9‐12, од ене

езника систе

аде (управе)

факс; 

говорна  за и

едеће пода

име: 

о: 

у адресу: 

а енергетске м

ијски инже

ализирају се

лу спроводи

ларија или ф

ња или одба

а основу стр

ај о оства
самоуправ
ине 

вању циљев

ргана АП, за

и ексел фајл

е  са  више  о

не енергије у

е тако што у

са правилни

енергије [2].

е за јединиц

ектима  за 

ку годину из

дини.  Уколи

у од оне  кој

дних пет год

оји  од  седа

ергетског ме

ема; 

) Обвезника

израду  годи

тке: 

менаџере за об
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ењеринг 

е инвестици

и трећа стра

фирма); 

ацивања пре

ручно напис

аривању 
ве, орган

ва уштеде е

а прорачун 

а (excel file –

од  20  000  с

у претходно

у обзир узи

иком којим 

 

це локалне 

које  једини

зноси 1% од

ико  Обвезн

ја  је пропис

дина.  

ам  листова

енаџера се о

а система; 

ишњег изве

бласт општинс

 

 

ионе мере 

ана (лиценц

едложених 

саног образл

циљева у
не Републ

енергије за ј

годишње по

– Годишњи 

становника 

ој календарс

мају норма

се уређује о

самоуправе

ица  локалне

д остварене

ик  система

сана овом у

.  На  првој 

очекује да п

штаја  (лице

ске енергетике

цирани инже

мера треба 

ложења.  

уштеде е
лике Србиј

јединице ло

отрошње пр

извештај). 

као  обвезн

ској години

лизовану по

образац год

е са више од

е  самоуправ

е потрошње 

  у  једној  ка

уредбом, он

страни  по

попуни осно

енцирани ен

е 

ењер одгова

донети на о

енергије з
ије и орган

окалне само

римарне ен

ници  СЕМ   

 у односу н

отрошњу пр

дишњег изв

д 20 000 ста

ве  плаћа  тр

примарне е

алендарској

на му  се  сра

оменутог  из

овне податке

нергетски м

арајуће 

основу 

за 
не 

оуправе, 

нергије и 

рачунају 

а коју се 

римарне 

ештаја о 

новника 

рошкове 

енергије 

ј  години 

азмерно 

звештаја 

е и то: 

менаџер) 



 

  

 

Тражи с

 

 

На  крај

ажурир

су се на

извешта

се да се наве

Датум спро

саветника, а

Датум претх

ју  наведено

ање основн

зив и адрес

аја?   

Приручник за

еде и: 

вођења пре

ако је спров

ходне инспе

ог  листа  од

них податак

са зграде (уп

а енергетске м

етходног ене

веден; 

екцијске кон

д  енергетск

а од тренут

праве) Обве

менаџере за об
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ергетског пр

нтроле од ст

ког  менаџер

тка последњ

езника систе

бласт општинс

 

 

регледа од с

тране инспе

ра  захтева 

њег подноше

ема мењали

ске енергетике

стране овла

ектора. 

се  унос  по

ења извешт

и након подн

е 

шћеног ене

одатака  вез

таја, односн

ношења пре

ергетског 

заних  за 

о: Да ли 

етходног 



 

  

 

Након  п

потпису

предста

поштом

попуњавања

ује  овлашће

авнику ресо

м на адресу р

Приручник за

Слика

а  целог  Год

ено  лице  Ј

рног Минис

ресорног М

а енергетске м

а 9‐22: Годиш

дишњег  изв

ЈЛС,  заводи

старства (МР

инистарства

менаџере за об
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шњи извештај

ештаја,  изв

и  и  печати

РЕ), док пот

а (МРЕ), са ја

бласт општинс

 

 

ј ‐ Насловна 

ештај  треба

ра,  а  зати

тписану верз

асном назна

ске енергетике

страна 

а  одштампа

м  електрон

зију Годишњ

аком на ков

е 

ати.  Извешт

нску  верзиј

њег извешта

верти. 

 

ај  затим 

ју  шаље 

аја шаље 



 

  

 

На осно

одбора 

система

 

 

 

 

 

ову мапирањ

попуњава   

а” – Слика 9‐

Редни број 

Назив објек

Адреса обје

Годишња по

Површина о

Приручник за

ња система 

  листу  одго

‐13, се уносе

објекта; 

кта;  

екта; 

отрошња пр

објекта (m2)

а енергетске м

на територ

оварајућих  о

е следећи п

римарне ене

.  

менаџере за об
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рији  ЈЛС, ене

објеката.  У 

подаци: 

ергије (toe);

бласт општинс

 

 

ергетски ме

Табелу  Т‐О1

; 

ске енергетике

енаџер уз са

1:  “Списак  о

е 

арадњу ене

објеката Об

ергетског 

бвезника 

 



 

  

 

У  Табел

менаџе

односно

 

У  погла

извешта

потрош

спровед

менаџм

обвезни

тока  је 

примар

(купови

енергије

примар

Знак  (‐)

испоруч

појавит

построје

дериват

Сли

ли  O‐2‐1:  “Г

р уноси зби

о енергента

С

ављу  9.1.1. 

аја. На Слиц

ња енергије

деног  мапи

мента  на  те

ика СЕМ пр

  у  складу 

не енергије

не  (А2)).  Ук

е на улазу (

не енергије

)  испред  ск

чује примар

и  угљеви  (

ења за прои

ти сирове н

Приручник за

ика 9‐33: Год

Годишња  по

ирне податк

. 

Слика 9‐44: Г

–  Табеле 

ци 7‐5 (погла

е и  произво

рања  објека

ериторији  ЈЛ

ема  врсти  е

са  већ  пр

е (А) је запра

купна  распо

(А) и збира 

е која је скла

кладиштене

рна енергија

(лигнит,  суш

изводњу гво

нафте  (бензи

а енергетске м

дишњи извеш

отрошње  ен

ке према стр

Годишњи изв

9‐1  ‐  9‐3je

авље 7) дат

одња енерг

ата  (дефини

ЛС),  неопхо

енергије,  од

редстављено

аво збир од

оложива  пр

одговарајућ

адиштена (Ц

Д

е  енергије  с

а ка крајњим

шени  лигни

ожђа и прои

ин, керозин

менаџере за об
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штај ‐ Списак 

нергије”  (Сл

руктуираној 

вештај – Годи

  дат  приме

т је пример 

ије  прати п

исан  списак

одно  је  утв

дносно енер

ом  Еуроста

говарајуће п

римарна  ен

ће примарне

Ц), односно:

(Д А Б Ц  

се  односи 

м потрошач

ит,  мрки  у

извода од гв

н, дизел Д2,

бласт општинс

 

 

објеката Обв

лика  9‐14), 

потрошњи 

ишња потрош

ер  попуњен

израде дија

о  свим  сект

к  објеката  о

врдити  потр

ргента. Пост

ат  методоло

производње

ергија  (Д) 

е енергије к

 

)Ц  

на  енергет

има.  Као в

гаљ,  камен

ожђа (висок

,  уље за лож

ске енергетике

везника сист

предвиђено

односно пр

шња енергије

них  радних

аграма енер

торима и  го

обвезника  с

рошњу  ене

тупак одређ

огијом,  ула

е на територ

једнака  је 

која је извез

тски  ток  у 

ид  примар

ни  угаљ,  ко

копећни гас

жење, нафт

е 

ема 

о  је    да  ене

рема врсти е

е 

х  табела  Го

ргетског ток

оривима. На

система  ене

ргије  за  св

ђивања ене

аз  одређен

рији ЈЛС (А1)

разлици  пр

зена (прода

коме  се  из

не енергије

окс),  произ

с, конвертор

тни кокс), пр

ергетски  

енергије 

 

одишњег 

а, где се 

а  основу 

ергетског 

ваког  од 

ергетског 

ог  вида 

) и увоза 

римарне 

ата) (Б) и 

з  залиха 

е могу се 

води  из 

рски гас), 

риродни 



 

  

 

гас,  теч

сунцокр

означен

У  табел

коефиц

У  Табел

потрош

истој  Та

вреднос

аутомат

чни  нафтни 

рета,  слама,

не плавом б

ли  “Конвер

ијената за п

Слика 9‐55 

лу О3  –  Сли

њу  примар

абели  по  ун

сти  у  врсти

тски ће бити

Приручник за

гас,  огрев

,  и  други  в

ојом. Вредн

ртор”  Годиш

прерачунава

Годишњи из

ика  9‐16,  се 

не  енергије

носу  бар  д

и  5:  Поређ

и генерисана

а енергетске м

вно  дрво,  д

идови  биом

ности у коло

шњег  извеш

ање. 

звештај – Таб

уносе  пода

е  по  година

ве  узастопн

ење  са  пре

а разлика (п

менаџере за об
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дрвни  остат

масе.  Унос 

онама И, Ј, К

штаја  (Слик

бела конверз

аци  (поља  о

ма:  Укупна 

не  годишње

етходном  к

позитивна ил

бласт општинс

 

 

так  (пелет, 

података  се

К и Л се ауто

ка  9‐15),  су

ије мерних је

означена  пл

потрошња 

е  вредности

календарско

ли негативн

ске енергетике

брикет),  д

е  врши  сам

оматски гене

у  дате  вре

единица за Т

лавом бојом

примарне 

и  укупне  по

ом  годином

на). 

е 

рвени  угаљ

о  у  колоне 

еришу.  

дности  раз

Табелу О‐2‐1 

м)  везани  за

енергије  ‐  У

отрошње  пр

м  (%),  исте

љ,  љуска 

Ф,Г  и  Х 

зличитих 

 

а  укупну 

УППЕ).  У 

римарне 

  Табеле 



 

  

 

У  Табел

започињ

Потрош

потрош

Просечн

ли  O‐3а:  Н

ње  дефини

шњи  примар

ње  примар

ном  број  ст

Приручник за

Сли

ормализова

сањем  реф

рне  енергиј

рне  енергиј

тепен  дана 

а енергетске м

ика 9‐66: Год

ана  потрош

ферентне  го

ја  за  грејањ

је  могла  б

грејања  за 

менаџере за об
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ишњи извеш

шња  примар

одине  (ћел

ње  ‐  ППЕГ 

бити  спрове

одређену 

бласт општинс

 

 

штај – Табела

рне  енерги

лија:  P8),  a

(toe)  (ћелиј

едена  неоп

климатску  о

ске енергетике

 О‐3 

је  за  греја

a  затим  се

ја  B10).  Да 

пходно  је  у

област  –  СД

е 

ње,  унос  п

е  уноси  по

би  нормал

унети  и  по

ДГ  (ћелија: 

 

података 

датак  о 

лизација 

одатке  о 

AC10),  a 



 

  

 

одмах з

СДГ год

У  Табел

генериш

У Табел

 

 

у од

тачк

тачк

У Табел

у  вези 

постављ

 

 

 

 

 

 

затим и под

дина (ћелија

ли  O‐3б:  Тр

ше (УППЕ‐ П

и O‐4 – Слик

(А)  Случај  к

година није

(Б)  Случај 

календарск

дговарајућу 

ком (А), док

ком (Б). 

и О5 и О6 –

са  примено

љена питања

Да ли посто

Да ли посто

Да ли је усв

Да ли се пра

Да ли је рев

Да ли је усп

Приручник за

датак о број

: AS10). 

ренд  оствар

ПЕГ+ НППЕГ

ка 9‐17, у за

када  просеч

е смањена з

када  оства

ку годину ни

ћелију  (B21

к се у одгов

Сли

– Слика 9‐18,

ом  енергетс

а: 

оји успостављ

оји именова

војена енерг

ати и вредн

видиран нач

постављено 

а енергетске м

ју степен да

рене  потрош

Г). 

ависности од

чна  остваре

за 1%* или в

арена  потро

ије смањен

1) се уноси 

арајућу ћел

ика 9‐77: Год

, “Самооцењ

ског  менаџм

љен систем

на особа ко

гетска полит

ује спровођ

чин праћењ

управљање

менаџере за об
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ана грејања 

шње  прима

д добијеног

ена  потрош
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воа енергетс

ериторији  ЈЛ

ог менаџмен

рна за енер

етске полити

вања? 

има (записим

ске енергетике

ну климатск

ије,  у  врсти
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рне  енергије

ргије  у  одн

ацију случај

њење за исп
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ског менаџм

ЛС,  у  извеш

нта? 

ргетску ефик

ике? 
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ку област и 

и  14  се  аут

уштеда енер

е  у  последњ

носу  на  пр

ја дефиниса

пуњење слу

мента” неоп

штају  одгово

касност? 

годину ‐ 

томатски 

ргије: 

њих  пет 

ретходну 

аног под 

чаја под 
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га је неопхо
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Процес/Опр

Дефинисати

Унети плани

Очекивани 

Приручник за

мењене мер
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ика 9‐19: Ср

одно дефини

‐ План мер

треба навес

рема на коју

и и описати 

ирану или п

ефекат уште

а енергетске м

ре и активно

8: Годишњи 

едњорочни

исати перио
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ни планови 
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ости које зах
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сник РС, бр
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d GreenTech
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WE Energiebe
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но  појасни, 
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у  Табели‐V
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Tech‐Agentur
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Уговор 

,,Атинск

обавезе

већ  наг

смањењ

енергет

2009 на

гасова 

Директи

заједни

акционе

прикупљ

године 

С  друге

обвезни

На  Сл

приказа

модела

увођењ

 

 

На  овак

чијим у

пре  све

обавезу

 Енерге

о  оснивањ

ки  процес”,

е испуњавањ

глашено  у  У

ње  потрошњ

тској  ефикас

 27% до 202

и  гасова  са

ива о велик

це имају ис

е  планове  е

љања  подат

у односу на

е  стране  у

ици СЕМ им

лици  10‐
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  органи
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а  ефектом  с

ким ложишт

сте обавезе 

енергетске 

така  и  изве

 земље члан
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ЕУ, да разв

као  и  земљ
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саног  циља 

ске енергетике

источне  Евр
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вропских ди

епублике  Ср

09‐2018.  го

новљивих  и

2]) и смањењ

дустријским

ле уговорне

ијају и прим

ље  чланице 

тима  уштед

а  (СЕМ)  у 

осу од 1% н

[5] 

о  уочљив  си

дела буду п

уштеде  за
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опе  је  наст

6.  године  п

иректива. Ка

рбије  се  од

одине  (Дире

извора  са  2

ње емисија 

м  емисијам

е стране Ене

мењују Нац

ЕУ,  само  је

да  одложен

Републици

а годишњем

истемски  пр

предупређен

а  обвезнике

тао  кроз 

преузела 

ао што је 

дносе  на 

ектива  о 

21,2%  из 

штетних 

а  [3]    и 

ергетске 
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  период 

н  за  две 
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риступ  и 
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,,одржи
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земљиш
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рациона

Енергет

снабдев
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видова 

отварањ

Постоје 

али све 

Техничк

или  под

инвести

интерва

односно

Регулат

одлука 

енергије

Недоста

грађани

таквих м

Економ

мера,  ш

могу  ук

обновљ

града  о

могу би

тходног  ра

тског планир

.На њега пр

те обавезе.  

ају у поглед

Сврха и зн

последње д

ивог  развоја

вање  неодго

м,  и  на  пр

не основне 

ажнији екол

м стаклене б

а друге  стра

шта су најваж

ЛС  предста

алног плани

тски план  ЈЛ

вање  и  пот

а,  односно 

енергије, п

ња нових рад

 многе могу

стратегије у

ки стратешк

дразумевају

ициона  ула

алу.  Примен

о одговарају

орни страте

у  складу  са

е и заштиту

атак  у  прим

и.  Правилни

мера могуће

ски стратеш

што  ствара  у

кључивати  и

љивих извор

односно  јед

ти створени

Приручник за

зматрања  ј

рања на ни

ре свега ути

У том смис

ду остварива

начај енер

екаде прош

а”  друштва

оворног  пон

раво  да  и 

потребе. О

лошки и еко

баште, одго

ане, питања

жнија у конт

вља  одлуча

ирања и усв

ЛС  је  страте

трошњу  ене

повећања  е

овећања си

дних места 

ућности за у

уштеде се м

и приступ –

у  усавршава

гања  и  мо

на  техничке

уће инвести

ешки присту

а  важећом 

у животне с

мени  овакве

им  приступо

е је успешно

шки приступ 

услов  за  пр

инвестицион

ра енергије. 

динице  лока

и увођењем

а енергетске м

јасно  је  уо

воу  ЈЛС    јес

че национа

слу процес е

ања постављ

ргетског

шлог века, ра

а  (sustainab

нашања  и  н

будуће  ген

држивост и

ономски, од

оворно кори

а потрошње

тексту одрж

ан  корак  у 

ајања принц

ешки докуме

ергије,  са  ц

ефикасног  к

игурности сн

(Слика 10‐1

уштеду енер

могу класифи

– Техничке м

ање  постоје

огу  оствари

е  стратегије

иционе подр

уп – Регулат

правном  ре

средине на 

е  стратегије

ом  и  обаве

о реализова

– Економск

римену  мер

не  кредите 
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очљиво  да 

сте комплек

лна енергет

енергетског

љених циље

г планира

азвијене ин

bledevelopme

неповратне 

нерације  им

ма сама по 

дносно смањ

ишћење при

е енергије, п

живог развој

процесу  ра

ципа спрово

ент  јединиц

циљем  пове

коришћења 

набдевања,

1). 

ргије у град

иковати у че

мере укључу

ећих  технол

ити  значајн

е  је  ограни

ршке (донац

орне мере з

егулативом,

територији 

е  је  да  трош

ештавањем 

ати овакве ст

ке мере укљ

а  и  активно

у  реализац

примене ов

праве.  Фон

доприноса. 
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успоставља

ксан задатак

тска полити

г планирања

ва уштеде п

ања 

дустријске з

ent)  [6].  На

штете  изаз

мају,  пре  с

себи много

њење емис

иродних рес

потрошње в

ја. Тако, дон

звоја  енерг

ођења енер

це локалне 

ећања  кори

енергије  к

 побољшањ

овима и јед

етири основ

ују примену 

огија.  Овак

не  уштеде 

чена,  управ

ције, повољн

засноване с

  која  се  од

града или  ј

шкове  снос

јавности  о

тратегије. 

ључују увође

ости  енерге

цији  пројек

ваквих  страт

дови  за  фи

ске енергетике

ање  оквира

к изузетно о

ика а посред

а на нивоу Ј

потрошње е

земље ЕУ п

аведени  по

зване  убрза

вега,  могућ

о различити

ије штетних

урса, соција

воде,  саобр

ношење и ус

гетске  страт

гетског мен

самоуправе

ишћења  лок

као  и  кориш

ња заштите 

диницама ло

не категори

нових енер

ве  промене

у  јако  кр

во  због  нав

ни кредити 

су на увођењ

носи  на  еф

јединице ло

е  крајњи  к

о  општим  к

ење подстиц

етске  ефика

ката  енергет

тегија падај

инансирање

е 

а  односно 

осетљив на

дно и међун

ЈЛС додатно

нергије. 

репознале с

ојам  се  од

ним  индуст

ћност  да  за

х аспеката, 

х  гасова и  г

ална равноп

аћаја и кор

свајање ене

егије  ЈЛС,  у

аџмента. 

е  који  се од

калних  ене

шћења  обно

животне ср

окалне само

ије: 

ргетских техн

е  захтевају  з

атком  врем

ведених  чи

и сл.) 

њу локалних

фикасно  кор

окалне само

орисници, 

користима  п

цајних или к

сности.  Так

тске  ефикас

ју на  терет 

е  оваквих  п

циљева 

спољне 

народно 

о добија 

су значај 

носи  на  

тријским 

адовоље 

од којих 

асова  са 

правност 

ишћења 

ергетског 

у  смислу 

дноси на 

ргетских 

овљивих 

редине и 

оуправе, 

нологија 

значајна 

менском 

њеница, 

х аката и 

ишћење 

оуправе. 
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казнених 

ве  мере 

сности  и 

државе, 

ројеката 
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енергет

задовољ

вни  страте

вање,  обук

ма, мера и а

вне  стратег
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енергије  и

це  локалне

орног  окви

рни  планов

временски

них средстав

тем  смислу

ања  у  лока

одступати о

оу располож

тски  планов

љења  потре

Приручник за

шки  присту

у  и  инфор

активности е

гије,  која  и

и на глобал

а 10‐2:Интегр

лизацији  пр

атешких при

користити у 

стратегија

ималних уш

веобухватан

и  рационалн

е  самоупра

ира  (Слика 

ви,  локални

и  распоред

ва за њихов

у,  не  посто

алним  зајед

од потреба в

живих ресур

ви  могу  се 

еба  локалн

а енергетске м

уп‐  Мере 

рмисање  ка

енергетске е

има  снажну

ном социол

рисани прист

рограма  ен

иступа. При

реализациј

  уштеде.  Г

теда енерги

н  и  интегри

ним  газдов

ве  усклађе

10‐1).  Ова

и  план  заш

д  реализаци

ву реализаци

оји  универз

дницама.  П

великих опш

рса, како људ

разликоват

не  заједниц

менаџере за об
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у  области 

ако  би  се 

ефикасности

у  покретачк

лошком нив

туп енергетск

ергетског  п

меном екон

ји мера и ак

Град  или  ј

ије, мора до

сан  приступ

ањем  остал

ен  са  захт

акав  план 

штите  живот

ије  наведен

ију. 

ално  успос

Потребе  мањ

штина и нара

дских, тако 

ти  и  по  об

це.  С  друге 

бласт општинс

 

 

образовањ

подигла  св

и и обновљи

ку  иницијат

оу.  

ком планирањ

планирања 

номских ме

ктивности у о

јединица  л

онети и усво

п  различити

лим  ресурс

евима  који

уобичајено

тне  средине

них  мера  и

стављен  мо

њих  једини

авно градск

и материјал

биму  и  нив

стране,  тр

ске енергетике

ња  и  инфо

вест  о  важ

ивих извора

тиву  (локал

њу на нивоу 

постоји  зн

ра могуће ј

области обр

локалне  сам

ојити локалн

им  мерама 

сима  на  тер

и  проистич

о  је  засно

е,  ОИЕ  на 

и  активност

одел  спров

ица  локалне

ких општина

лних. Управо

воима  дело

реба  имати 

е 

ормисања  у

жности  реал

а енергије. П

лни  медији

 

ЈЛС[7] 

ачајно  прож

е створити 

разовних, те

моуправе, 

ни енергетс

и  активнос

риторији  гр

у  из  наци

ван  на  по

територији 

ти,  као  и 

ођења  ене

е  самоупра

а. Такође, ра

о због тога, 

овања,  све 

у  виду  да

укључују 

лизације 

Примена 

и)  може 

жимање 

приходе 

ехничких 

у  циљу 

ки план, 

стима  за 

ада  или 

ионалног 

длогама 

ЈЛС),  и 

процену 

ергетског 

аве  могу 

азлика је 

локални 

у  циљу 

а  модел 



 

  

 

енергет

износу о

10.2 Е

Системо

обвезни

примар

који  др

процес 

Енергет

енергет

период 

резулта

шеме  е

односно

програм

 усп

 мап

 сни

 ана

 дон
ене

 укљ

 деф

 про

 усв
ула
које
оче

 мон

 изв
циљ

У овој ф

начина 

донациј

тског  плани

од 1% у одн

Енергетск

ом енергетс

ик  СЕМ:  пр

ног захтева

руги  „енерге

укључивањ

тски план мо

тског планир

за  форми

тима  уштед

енергетског 

о  могућих  а

ма енергетск

постављање 

пирање обје

имање енер

ализа добије

ношење  и  у
ергије у изно

ључивање св

финисање р

оцена (евалу

ајање акцио
агања  и  одг
е захтевају ф
екивани ефе

ниторинг – п

вештавање 
љева уштеде

 очеки

 поређ

 плани

 спров

 објаш

фази реализа

финансира

је).  

Приручник за

рања  буде 

осу на базн

ко планир

ског менаџм

реко  20  00

 уштеде при

етски  пробл

ња  јединиц

ора садржат

рања. Увође

ирање  енер

де  на  нивоу

планирања

алата  и  тех

ког планира

система ен

еката потро

гетског стањ

ених подата

усвајање  по
осу од 1% у 

вих заинтер

азличитих а

уација) алте

оног плана (
говарајући  о
финансијска
екти уштеда

праћење и в

о  остварен
е енергије).

ивани ефека

ђење или пр

иране мере 

ведене мере

шњење и ком

ације прогр

ања  (сопств

а енергетске м

изабран  та

у годину (СЕ

рање – ос

мента недво

00  становни

имарне ене

лем“  може 

це  локалне

ти одређена

ењем систе

ргетског  пл

у  једне  кале

а  на  терито

хника  који  с

ања на терит

ергетског м

шње енерги

ња (израда е

ака – дефини

остављеног 
односу на б

есованих ст

алтернатива

ернативних 

(план мера 
очекивани  е
а улагања(с
, 

вредновање

ним  резулта
 

ат уштеде пр

ромена у од

које нису сп

е које нису п

ментар доб

ама енергет

ена  средст

менаџере за об
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ако  да  исп

ЕМ). 

сновне по

осмислено ј

ика)  у  про

ергије у изно

бити  додат

е  самоупра

а системска 

ма енергетс

лана  и  одг

ендарске  го

орији  ЈЛС 

се  могу  при

торији ЈЛС с

енаџмента 

ије на терито

енергетског 

исање прио

циља  енер
базну годину

трана, 

а за решење

решења и и

енергетске 
ефекти  уште
редњобуџет

е реализаци

атима  (изра

римарне ене

дносу на пла

проведене;

планиране;

ијених резул

тског плани

ва,  буџетск

бласт општинс

 

 

уни  захтев 

оставке

е утврђена 

ограм  израд

осу од 1% у

тни  катализ

аве  у  прог

решења и к

ског менаџм

говарајућег 

одине.  На  Сл

са  приказо

именити.  О

су [8], [9]: 

на нивоу оп

орији ЈЛС, 

биланса јед

оритета, 

ргетске  поли
у), 

е дефинисан

избор оптим

ефикасност
еде  и  план 
тне и висок

ије акционог

ада  годишњ

ергије по пл

ан из претхо

лтата. 

рања од вел

ка  средства,

ске енергетике

уштеде  пр

обавеза укљ

де  енергетс

у односу на 

затор  који  ћ

грам  енерг

кораке који 

мента успос

извештава

лици  10‐2  ј

м  могућих 

Основни  кор

пштине, 

динице лока

итике  (СЕМ

ног приорите

малног реше

и које не за
мера  енер
обуџетне м

г плана, 

њег  извешт

ланираним м

одне календ

лике важнос

,  буџетски 

е 

римарне  ен

ључивања Ј

ског  плана

базну годи

ће  додатно 

етског  пла

не зависе о

стављен  је н

ања  о  оств

е  приказан 

улазних  п

раци  у  реал

алне самоуп

:  уштеда  пр

ета, 

ења, 

хтевају фин
гетске  ефик
ере и актив

таја  о  оства

мерама; 

дарске годин

сти је прона

фондови,  к

ергије  у  

ЛС  (ЈЛС 

.  Поред 

ну, било 

убрзати 

нирања. 

д обима 

најкраћи 

вареним 

пример 

одатака, 

лизацији 

праве), 

римарне 

ансијска 
касности 
вности) и 

аривању 

не; 

алажење 

кредити, 



 

  

 

Такође,

управе 

према о

тих  про

информ

пројект

инвести

јавних 

преглед

и/или 

вреднос

степено

примен

докуме

набавке

пројекте

Слика 1

 управо збо

на  нивоу  ЈЛ

основном ци

ојеката  упр

мисању енер

има  (прој

иционог одр

набавки,  п

дом оваквих

замена  по

сти  коефиц

ом  корисно

а  обновљ

нтацијом  у 

е, што  овак

е у  којима 

Приручник за

10‐3:Пример 

ог ограничен

ЛС  реализуј

иљу бити ус

раво  односе

ргетског одб

јекти  изгр

ржавања, те

римена  обн

х пројеката 

стојећих  гр

ијента  прол

ости,  замен

ивих  изво

коју  су  увр

ве  пројекте

се поред ре

а енергетске м

шеме енерге

них средста

ју  различит

смерени ка у

е  на  уштед

бора и енер

радње,  ре

кућег и ред

новљивих  и

често је мо

рађевинских

лажења  топ

на  дотрајал

ора  енерги

ршћени  аспе

е  сврстава  у

еализације 

менаџере за об
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етског плани

ва и чињен

е  врсте  про

уштедама е

де  енергије

ргетског мен

еконструкци

довног одрж

извора  ене

огуће устано

х  елеменат

плоте,  уград

лих  возила 

ије,  спрово

екти  енерге

у  групу  прој

основног ц

бласт општинс

 

 

рања на тери

ице да разл

ојеката  који

нергије, а су

е  посебна 

наџера о сви

је,  доград

жавања обје

ргије,  заме

овити да је п

та  са  грађ

дња  технич

новим  са 

ођење  јавн

етске  ефика

еката  енерг

иља посред

ске енергетике

иторији ЈЛС [

личите служ

и  не  морају 

уштински то

пажња  мор

им планира

дње,  адап

кта, замене

ена  возног 

посредно пр

ђевинским 

ких  система

мањом  п

не  набавк

сности  у  кр

гетске  ефик

дно оствару

е 

[10], [11] 

жбе, секрета

ни  по  нази

о јесу или се

ра  бити  по

ним или за

птације,  с

 техничких с

парка).  Паж

редвиђена 

елементим

а/уређаја  с

отрошњом 

е  са  тенд

ритеријуме 

касности,  од

ује  уштеда е

 

ријати и 

иву  нити 

е делови 

освећена 

почетим 

анације, 

система, 

жљивим 

уградња 

ма  ниже 

а  већим 

горива, 

дерском 

за  јавне 

дносно  у 

енергије. 



 

  

 

Такође,

пажљив

планира

10.2.1

У Табел

обухват

Табела 1

 

ОБИМ

ЗАХТЕВ

ПРОБЛЕ
ДОДАТ

ПОКРЕТА

Краткор

окаракт

енерген

програм

циља  см

још нек

већ  на

успоста

извешта

На Слиц

основу 

  неопходно

во  размотр

ане пројекте

1 Краткор

ли 10‐1  је пр

та.  

10‐1: Обим и 

Кратко
предм
сма

енерг
те

М:  Циља
специ

В:  Оствар

М – 
НИ 

АЧ: 

 сма
ене
у ја
и/и
сер

 нед
ене

 нес
сна
ене

 реш
про
заш
сре

 

рочно  енер

терисано јед

ната на тери

ма  енергетс

мањења  по

колико неур

глашено  у 

вљен  је  н

авања о ост

ци 10‐4 при

резултата е

Приручник за

о  је  за  све 

рити  све  м

е, ако то већ

рочно и ср

риказана по

ниво делова

орочно плани
мет плана нај
њење потрош
ије и енерген
ериторији ЈЛ

ано дејство – 
ифичних проб

ривање поста

ањење потро
ергије и енер
авним објекти
или јавним 
рвисима, 

достатак 
ергената, 

стабилно 
абдевање 
ергентима, 

шавање одре
облема у окв
штите животн
едине. 

ргетско  пл

динственим 

иторији ЈЛС.

ског  планир

отрошње, мо

ралгичних пр

претходно

најкраћи  п

вареним ре

казан је упр

нергетског б

а енергетске м

пројекте  ко

могућности 

ћ није случа

редњорочн

одела прогр

ања у оквиру

ирање  
чешће 
шње 
натана 
С 

С

више 
блема. 

Ене
јед

ављених циљ

ошње 
ргената 
има 

еђеног 
иру 
не 

















анирање  ј

предметом

. Обично је 

ања  у  мањ

огуће  је  да 

роблема кој

ом  делу  те

период  за 

зултатима у

рошћен дија

биланса на 

менаџере за об
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оји  су  план

увођења 

ј. 

но енергет

рама енерге

у енергетског

Средњорочн

укључена 
компо

ергетско план
динице локал

које укључ
енергената 

љева уштеде 

све претходн
ставке, 

смањење по
енергије при
системских м
активности,

смањење тр
енергената,

питања зашт
средине на л

ОИЕ, 

ЕЕ у јавним н

економски р

побољшање

е  према 

м енергетско

овакав при

њим  јединиц

краткорочн

ји су каракт

екста  увође

формирањ

уштеде на н

аграм тока с

територији 

бласт општинс

 

 

нирани  за  р

критеријум

тско план

етског плани

г планирања

но планирањ

енергетска 
онента 

нирање на ни
лне самоупра
чује набавку 
на дужи рок.

енергије (СЕ

но поменуте 

отрошње 
именом 
мера и 

ошкова 

тите животне
локалном ни

набавкама, 

развој, 

е услова живо

обухвату  н

ог плана ‐ см

иступ добар 

цама  локалн

ни  енергетс

теристични 

ењем  сист

ње  енергет

ивоу једне к

средњорочн

општине и 

ске енергетике

реализацију 

ма  енергетс

нирање 

ирања прем

 [12], [13] 

е  Дуг
дет

ивоу 
аве 

. 

Свео
пла

гене
пл

заин

ЕМ – национа

е 
воу, 

ота. 

 с

 с
е
с

 ј

 с

з

 с

најскромниј

мањењем по

начин за п

не  самоупр

ки  план  обу

за одређен

ема  енерге

ског  плана

календарске

ног енергетс

стварних вр

е 

на  територ

ске  ефикас

ма периоду 

горочно план
аљан, свеобу
енергетски п

обухватан ене
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мисије 
ова и 
ектом 
е, 

римена 
лошких 

ешће  је 

нергије и 
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крају сваке к

Уколико  би 
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етаљну анал

нализу и опт
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ргетски сист

Приручник за

је  то  у  пре

ипремити  г
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лица  у  кому

унапређењ

ланса је пре

инвестиција 

врстати у сле

eeping meas

вестиције. У

стема.  Ове 

шања  корис

и  руковањ

ваквих мера

онашања, ка

истима од ш

сности,  ко

ајно се омет

ске енергетике

рста  објект

рошњу  енер

врсту  објек

са  општине,

и проблем; 

ошковима е

фички на вр

према  сек

елизација  та

азличитих  н

у  вези  са

е  то  могућ

акон  приме

е  инвестиц

мера  прем

иције,  а  на 

нса,  неопхо

лном пројек

ду  прелими

та  израде 

нарном ене

резентација 

теде  у  трош

уналним пр

ња система. 

едлог мера 

потребни

едеће три ка

sures) и нис

У току увође

мере  најче

ника  или  о

ња  опремом

а су лица од

ао и да утичу

штедње енер

оје  подраз

та или преки

е 

та  јавне  пот

ргије.  Већи

кта  који  се 

,  уз  допуне

нергије и во

ременској о

кторима/се

абеларних  п

нерегуларно

а  стањем 

е,  даје  се 

не  мера,  у

ије.  У  том 

ма  сектору/

основу  изра

одно  је  оба

кту.  Зато  ене

нарног  ене

биланса. 

ргетском би

врши. За на

шковима  ен

редузећима 

за уштеду е

х  за  реал

атегорије: 

скобуџетне м

ења ових ме

шће  подраз

оператера  у

м  ради  ост

дговорна за

у на мотиви

ргије;     

умевају  од

ида рад обје

трошње, 

на  ових 

користе 

е  које  се 

оде. Ови 

си. Тамо 

рвисима 

података 

ости  или 

објекта, 

и  груба 

штеде  у 

случају 

/сервису 

ачунатог 

авестити 

ергетски 

ергетског 

Садржај 

илансу, с 

адлежне 

ергије  и 

акценат 

енергије. 

лизацију, 

мере, за 

ера нема 

зумевају 

у  смислу 

тварења 

а објекат 

саност и 

дређене 

екта или 



 

  

 

3. 

Према н

у комун

1. 

2. 

3. 

У  смисл

енергије

санациј

обиму 

докуме

радова 

добијањ

На  осн

нискобу

система.  О

управљачка

појединих п

Високобуџе

улагања  у 

модернизац

квалитета  р

јавним згра

начину фина

налним пред

Мере текућ

службе  од

квалитет фу

јавној  зград

инвестиције

финансирај

коришћење

Мере  инве

подразумев

како  би  се 

зграде у це

енергије. М

или  јавне  з

јавне  зград

средњобуџе

општине  н

нефинансиј

Мере које и

мере  подра

објекта. Пр

мере.  Нове

финансирањ

основна сре

лу  Закона  о

е  у  објекти

у, доградњу

и  сложено

нтацијом,  т

и  потребн

њем употреб

нову  прели

уџетних мер

Приручник за

Ове  мере  н

а  или  мер

подсистема 

етне мере ен

промену 

цију  опрем

рада  систем

адама. 

ансирања, о

дузећима и ј

ћег одржава

ржавања  у

ункције  поје

ди  као  и  пр

е  могу  се 

у се из дела

е роба и усл

естиционог 

вају  инвест

одржавао 

елини, одно

Мерама инв

зграде,  одн

де.  Према

етне мере. 

намењеног 

јску имовин

изискују нов

азумевају  у

ема обиму 

е  инвестиц

ње  капитал

едства. 

о  планирањ

има  јавне 

у и  грађење

ости,  што 

техничком 

ним  дозво

бне дозволе

минарног 

ра или мера

а енергетске м

најчешће  п

но‐регулаци

за пренос и

нергетске еф

производне

е  и  инстала

ма  за  пружа

односно рач

јавним згра

ања система

уз  планиран

единих  сист

редвиђени 

сврстати 

а буџета опш

уга ‐ одеља

одржавањ

иционо  ула

пројектова

сно квалите

естиционог 

осно  надок

  обиму  з

Мере инвес

за  финанс

у – издаци з

ве инвестиц

градњу  нов

захтеване и

ције  финанс

них  расход

у  и  изградњ

потрошње 

е помоћних

за  собом 

контролом 

лама,  стру

е. 

енергетског

а домаћинск

менаџере за об
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одразумева

иона  опрем

и трансформ

фикасности,

е  технологи

ација  ради 

ање  комуна

чуноводстве

дама се мо

а или објект

не  трошков

тема и  обје

трошкови  е

у  нискобуџ

штине наме

к текуће поп

ња  комунал

агање  у  ре

ни  квалите

ет услова ра

одржавања

кнађује  се  а

ахтеване  и

стиционог о

сирање  кап

за основна с

ције у комун

вих  система

инвестиције

сирају  се  и

да  ‐  одељак

њи  [2],  нис

могу  се  п

х објеката. О

повлачи  д

документа

учним  надз

г  биланса 

ког послова

бласт општинс

 

 

ају  мере  ул

ма)  ради  о

мацију енерг

, које подра

ије,  реконс

постизања 

алних  услуг

еној категор

гу поделити

та, које подр

ве,  како  б

екта  у  целин

енергије  и 

џетне  мере

њеног за фи

правке и од

лног  систе

витализациј

т  функције 

ада у објект

а  повећава 

амортизова

инвестиције

одржавања 

питалних  ра

средства; 

налне систе

  којима  се 

е, најчешће 

из  дела  бу

к  за  нефина

кобуџетне  и

поделити  на

Ове мере се

другачије  за

ције,  потре

зором  радо

могуће  је 

ања као и не

ске енергетике

лагања  у  н

оптимизаци

гије; 

азумевају ве

трукцију  зг

уштеда  ен

га  или  пара

ризацији, ме

и на: 

разумевају р

и  се  одрж

ни,  односно

воде.  Прем

е.  Мере  т

инансирање

ржавање; 

ема  или  ј

ју  поједини

појединих 

ту, као и пре

се  тренутна

на  вреднос

,  најчешће

финансирај

асхода  –  о

еме, односн

повећава  п

се  сврстава

уџета  општи

ансијску  им

и  високобуџ

а  реконстр

е међу  собо

ахтеве  у  в

ебним  усло

ова,  технич

донети  о

еких средњ

е 

нову  опрем

ије  функцио

елика инвес

града,  заме

нергије  и  по

аметара  ком

ере уштеде е

редовне акт

жавао  проје

о  услови  ко

ма  обиму  за

екућег  одр

е текућих ра

авне  зград

их  делова  с

система  ил

едвиђени тр

а  вредност 

ст  опреме, 

е  се  сврст

у се из дела

одељак  изд

о јавне згра

првобитна  в

ају  у  високо

ине  намењ

мовину  –  из

џетне  мере

укцију,  ада

ом разликуј

вези  са  тех

вима  за  из

чким  прегл

одлуке  о  п

њобуџетних м

му  (нпр. 

онисања 

стициона 

ену  или 

одизања 

мфора  у 

енергије 

тивности 

ектовани 

мфора  у 

ахтеване 

ржавања 

схода за 

де,  које 

система, 

ли  јавне 

рошкови 

система 

односно 

тавају  у 

а буџета 

даци  за 

аде. Ове 

вредност 

обуџетне 

њеног  за 

здаци  за 

е  уштеде 

аптацију, 

ју према 

хничком 

звођење 

едом  и 

примени 

мера. За 



 

  

 

такве  м

планира

потребн

мера  н

енергет

подразу

процесе

која  већ

трајање

броја  о

надовез

користе

Значи, 

енергет

средста

биланса

процеду

Иако  и

капацит

енергет

општин

докуме

Израда 

1. 

Ову  акт

менаџе

2. 

мере  није  п

ању и изгра

на пријава р

неопходно 

тски  биланс

умева ангаж

е. У већини 

ћ  постоји  у

е  израде  де

обухваћених

зује на прел

е при планир

након  иден

тски  менаџе

ва  и  ангаж

а  треба  на

уре у складу

израда  дет

тете  општи

тског  саветн

е, имају инф

нти из њега

детаљног е

Планирање

a. Ана

b. Деф

ене

c. Инф

прел

обух

елем

d. При

сист

e. При

тивност  стр

ром и струч

Посете  рад

предузећу, 

упознаје  са

мерења у си

Приручник за

потребна  пр

адњи, јер се

радова. За д

је  спровес

с  дела  ил

жовање стру

случајева п

у  оквиру  по

етаљног  ене

х  система  и

лиминарни е

рању активн

нтификовањ

ер  општине

жовања  стру

абављати  к

у за Законом

аљног  ене

не,  што  зн

ника,  неопхо

формацију о

 произлазе.

нергетског б

е израде дет

лиза постоје

финисање  с

ргетским би

формативна 

лиминарно

хваћени  де

мената сист

ипремање  д

темима који

ипрема прел

ручни  тим 

ном особом

ди  упознава

односно  са

а  токовима 

истему већ 

а енергетске м

рипрема  по

е оне сврста

доношење о

сти  детаљн

ли  целог  о

учног особљ

потребно  је 

остојеће  опр

ергетског  би

и  захтевано

енергетски б

ности у окви

ња  потребе 

е  треба  о 

учног  тима 

кроз  поступ

м о јавним н

ергетског  б

начи  да  ће

одно  је  да  е

о томе које 

 

биланса под

таљног енер

ећих подата

истема  и  д

илансом; 

посета пре

г  сагледава

етаљним  е

тема; 

детаљних  уп

и ће бити ан

лиминарног

треба  да 

м из комуна

ња  стручно

а  јавном  зг

материјала

постоје и ка

менаџере за об
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осебне  техн

вају у тзв. т

одлуке о пр

ну  техничку

објекта  јавн

ља специјали

користити 

реме  у  пред

иланса  дире

ог  нивоа  п

биланс, тако

иру израде д

за  детаљни

томе  да  о

за  овај  пос

пак  јавне  н

набавкама [

иланса  у 

е  општина 

енергетски 

активности

дразумева с

ргетског бил

ака из прели

делова  сист

едузећу или 

ња  посла  у

нергетским 

питника  у  к

ализирани;

 временско

спроводи  у

лног предуз

ог  тима  са  п

градом.  Ток

а  и  енерги

ако се прате

бласт општинс

 

 

ничке  докум

екуће одрж

имени сред

у  анализу, 

не  потрош

изованог за

и додатну м

дузећу,  одн

ектно  завис

одробности

о да се сви п

детаљног ен

им  енергетс

обавести  н

сао.  Услугу 

набавке,  ш

3].  

већини  сл

за  овај  п

менаџер  оп

 обухвата о

следеће акти

анса: 

иминарног е

ема  који  ћ

згради, уз 

укључујући 

билансом

које  ће  се  у

г плана реал

у  сарадњи 

зећа или јав

процедурам

ком  ове  по

ије  у  систем

 материјалн

ске енергетике

ментације  у

жавање. Сам

дњобуџетни

односно 

ње.  Овај 

 конкретне 

мерну опре

носно  јавно

си  од његов

и.  Овај  пос

претходно п

нергетског б

ским  билан

адлежне  р

израде  дет

што  подразу

учајева  пр

осао  ангаж

пштине,  одн

вај поступак

ивности: 

енергетског 

е  бити  обу

састанак са

преглед  си

  и  пописи

уносити  рел

лизације.  

са  општин

вне зграде. 

ма  и  процес

осете  стручн

му.  Такође,

ни и енергет

е 

у  смислу  З

мо за неке о

х и високоб

израдити  д

поступак  о

техничке си

ему у односу

ој  згради.  Тр

вог  обима, 

ступак  се  д

прикупљени

биланса.  

нсом  неког 

ади  обезбе

таљног  ене

умева  спро

евазилази 

жовати  овла

носно  надл

к и који рез

биланса; 

ухваћени  де

 надлежним

стема  који 

ивање  реле

левантни  п

нским  енер

сима  у  кому

ни  тим  се  д

  сагледава 

тски токови.

Закона  о 

д њих је 

буџетних 

детаљни 

обавезно 

истеме и 

у на ону 

рошак  и 

односно 

директно 

и подаци 

објекта, 

еђивања 

ергетског 

овођење 

стручне 

ашћеног 

ежни  из 

ултати и 

етаљним 

ма, ради 

ће  бити 

евантних 

одаци  о 

ргетским 

уналном 

детаљно 

се  која 

. 



 

  

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Након  а

начина:

8. 

9. 

Састанци са

остале  ре

документац

Дефинисањ

дуго ће бит

Ажурирање

Мерења,  ш

коришћење

завршетку м

Анализа ква

анализе  и 

: 

a. По т

b. По л

c. По г

d. По 

топл

Оцена  нал

предложен

Припрема  и

зависи  од 

Садржај изв

a. Крат

b. Осн

нази

c. Опи

опи

d. Дета

e. Под

при

табе

f. Опи

g. Нал

i. 

ii. 

Приручник за

а надлежним

елевантне 

ција, технол

ње плана ме

и мерене.   

е временско

што  обухват

ем постојеће

мерења. 

алитета изм

прорачуна, 

типу коришћ

локацији, од

главним еле

начину  кр

лота за проц

аза,  израда

их мера и е

извештаја  о

врсте  анал

вештаја чин

так резиме 

овни  подац

ив, адреса, н

ис  објекта  ја

с процеса и

аљан опис а

даци  о  потр

казани по о

еларно и гра

ис коришћен

ази:

О постојећ

О  постоје

енергије; 

а енергетске м

ма, прикупљ

документа

ошке шеме 

ерења, одно

ог плана изр

та  постављ
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њиховог 

а који су 

у и нови 

Европске 

лед чега 

управо  у 

сно своја 

е до 500 

времено 

, велике 

зводњом 

а чији је 

ани раст 

услуга су 

устрију и 

% учешћа 

% учешћа 

су  ређе 

присутне 

оменити. 

рђивању 

касности 

оварање 

а: 

касности 

сници  из 

касности 



 

  

 

13.2 У

Уговара

потребе

компри

испорук

обезбеђ

уграђује

мрежу 

управљ

власниш

у  зави

децентр

системе

примен

децентр

великих

врши  и

одржав

веома у

на прим

комбин

који се у

у  већин

енергије

система

енергију

OPEX). Н

то за ње

година 

корисну

дистриб

количин

аранжм

ефикасн

операти

подразу

периода

предузе

опсегу  о

мање  в

енергет

страну п

односно

потрош

Уговарањ

ање снабдев

е  наручиоц

мованог  ва

ку финалне 

ђивања топл

е нпр.  котло

до  места  п

ање  систем

штву ESCO д

сности  од 

рализоване 

е, мада пост

а  ESC  је

рализованих

х јавних обје

зградњу  и 

а га током у

успешно при

мер, прелаза

оване  прои

успешно пр

ни  случајева

е (енг. Capit

а  током  тр

у и воду ко

Наручилац  ј

ега ради ES

[7].  За  то 

у енергију. Т

буцији,  снос

не  енергије

мани  су  ве

ности  пост

ивних трошк

умева да ES

а,  која  мож

ећа,  промен

од  10  до  20

вредности  у

тског учинка

производње

о ни корисн

њу енергије

Приручник за

е снабдев

вања енерги

ца  (нпр.  т

аздуха,  итд

(корисне) е

лотне енерг

ове  (најчеш

предаје  топ

мом  и  врш

до истека уго

конкретни

системе  з

тоје и случај

е  погодна 

х  јединица 

еката и сл.) ј

инсталациј

уговорног п

имењује у с

ак на грејањ

изводње  ел

римењује у с

а  подразуме

tal Expenditu

ајања  угов

оја  се  троши

је у потпуно

CO. Уговори

време  нар

Трошак усл

си  ESCO.  Уго

е  и  покри

еома  подст

ројења  за 

кова систем

SCO преузим

же  да  се  н

не  намене 

0  одсто.  Ин

у  односу  на

а (EPC). Глав

е и дистриб

ици објекта

е. 

а енергетске м

вања ене

ијом (ESC) п

топлотне  е

д.).  ESCO  пр

нергије а на

гије за греја

ће  у  објект

плотне  енер

ши  одржав

оворног пер

их  потреба

за  производ

јеви да је E

и  у  сл

за  произво

јер тада ESC

у  опреме, 

ериода. ESC

лучајевима 

ње објеката 

ектричне  и

стамбеном, 

ева да ESCO

ure – CAPEX

орног  пери

и у произво

ости ослобо

и за ову врс

училац  пла

ед губитка 

овор  најчеш

вање  марг

тицајни  за 

производњ

ма, што се ди

ма ризик пр

е  оствари 

објекта  и  с

нвестиције  у

а  инвестици

вни недоста

уције енерг

а, а ни сам E

менаџере за об
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ергијом 

представља 

енергије  за

реузима  це

аручилац пр

ање, то знач

ту  који  прип

ргије,  обезб

вање  систе

риода. Број у

а  наручиоц

дњу  енерги

SC успешно

лучајевима 

одњу  енерги

CО врши про

производи 

C се широко

 преласка н

биомасом. 

  топлотне  е

комерцијал

O  сноси  тро

X), набавке е

иода  и  тро

дном проце

ођен обављ

ту енергетс

аћа  уговоре

при енергет

шће  подраз

гиналног  тр

ESCO  ком

њу  и  дист

иректно одр

родаје угово

из  одређен

л.  Остварен

у  пројекте, 

ије  у  пројек

атак ESC је д

гије те има м

ESCO, нису н

бласт општинс

 

 

уговарање 

а  грејање/

елокупну  од

реузима оба

чи да ESCO п

пада наручи

беђује  прои

ма.  Уграђе

услуга обух

ца.  ESC  је

ије,  посебн

о примењен

реконстру

ије  (нпр.  бл

ојектовање, 

топлотну  е

о примењује

на обновљи

Поред тога,

енергије.  ES

лном, индус

шак инвест

енергената, 

ошак  енерге

есу  (енг. Op

ања делатн

ке услуге ск

ену  цену  ен

тској  трансф

умева  угова

рошка  за 

мпаније  у  с

трибуцију  е

ражава на п

орене колич

них  разлога

не  уштеде  п

као  и  транс

кте  и  транс

да је та енер

мали утицај

епосредно 

ске енергетике

испоруке ф

/хлађење, 

дговорност 

авезу њеног

планира, пр

иоцу),  опрем

изводњу  то

ена  опрема

ваћених ESC

е,  опште 

о  на  моби

 у даљинско

укције/адап

оковске  кот

преузима т

енергију,  уп

е и у индуст

ве изворе е

, примењује

SC  је  модел

стријском и 

иције  у  сист

трошак рад

ената,  укљу

peration and

ности произ

клапају се н

нергије  за  у

формацији, 

арање мини

испоручену

смислу  пов

енергије  а 

рофит који 

чине енерги

а  нпр.  банк

примарне  е

сакциони  тр

сакционе  тр

ргетска услу

 на страну п

мотивисани

е 

финалне ене

технолошке

за  произв

г плаћања. У

ројектује, на

му и дистри

оплотне  ене

а  обично  о

C може бити

узев,  усме

илне  (конте

ом грејању.

тације  по

тларнице,  е

трошак инве

правља  сист

рији. Такође

енергије, као

е се и у случ

л  енергетск

јавном сект

тем  за  прои

да и одржав

учујући  еле

d Maintenan

водње енер

а десет до п

утрошену, 

односно пр

ималне  исп

у  енергију. 

већања  ен

ради  сни

ESCO оствар

ије током уг

крота  индус

енергије  кре

рошкови,  су

рошкове  уго

уга оријенти

потрошње е

и да смање ф

ергије за 

е  паре, 

водњу  и 

У случају 

бавља и 

ибутивну 

ергије  и 

остаје  у 

и и већи, 

ерен  на 

ејнерске) 

 Такође, 

стојећих 

енергане 

естиције, 

темом  и 

е, ESC се 

о што је, 

чајевима 

е  услуге 

тору. ESC 

изводњу 

вања тог 

ектричну 

ce Cost  ‐ 

ргије  јер 

петнаест 

односно 

реносу и 

поручене 

Овакви 

ергетске 

ижавања 

рује. ESC 

говорног 

стријског 

ећу  се  у 

у  обично 

оварања 

исана на 

енергије, 

финалну 



 

  

 

13.3 У

Као што

примен

од  тога

(произв

произво

финанси

уговара

потрош

пројекта

услуге  к

целокуп

износ  т

мале  је

финанси

ЕSCO  за

прибављ

најкомп

техничк

посебну

пројека

уговара

јавном, 

Директи

капитал

учинка 

се најче

Основна

енергет

финанси

ризика)

уговоро

касније

ефикасн

одговар

се угово

да оства

учествуј

У начел

у зависн

енергије

 

Уговарањ

о је већ нагл

е  генеришу

а  где  се  у

водња, прен

одни  проце

ијском смис

ња енергет

ње. Финанс

а. Модалит

коју  ЕSCO п

пну  инвести

реба да  зав

р ЕSCO напл

ијски ризик 

адужен  и  з

љање  сред

плекснији  с

ки  и  финан

у  пажњу,  је

та  тзв.  фин

ња  енергет

тако  и  у 

иви  о  енер

лних улагањ

изискује скл

ешће назива

а одлика уг

тске  ефикас

ијском тржи

  за  предуз

ом,  и  то  как

г  одржавањ

ности,  одно

рајући проф

орено смањ

арене уштед

ју у подели 

у, уговарањ

ности од уго

е и/или вод

Модел  тра

инвестиције

оперативне

Приручник за

е енергет

лашено, гла

у уштеде у о

штеде  пост

нос и дистри

еси  и  сл.). 

слу могу сма

ског учинка

сирање накн

тети финанс

ружа.  У  најј

ицију  врши 

виси  од  вис

лаћује само

сноси јавни

а  техничко 

става  за  ин

лучај  је  ка

сијски  ризи

ер  поред  е

нансирање 

тског  учинк

приватном

ргетској  еф

ња у  јавни се

лапање пос

а уговор о ен

говарања уч

сности  у  ја

ишту. ЕSCO у

зете  мере  у

ко  у  поглед

ња  примењ

осно уштеде

ит. И обратн

њење потро

де у трошко

добити на у

ње учинка, о

овореног уч

де [7]:  

ајања  ‐  це

е,  што  зна

е трошкове о

а енергетске м

тског учи

вна специф

оперативни

тижу,  разли

ибуција) и уш

Остварене

атрати прих

 чини угова

наде за ЕSC

сирања  у  ок

једноставни

јавни  секто

сине  оствар

о саветодав

и сектор. Др

извођење 

нвестицију 

да  ЕSCO  пр

ик  за  инвес

нергетских 

од  стране  т

ка.  Овај  мо

  сектору.  О

фикасности 

ектор. С обз

себног угово

нергетском 

чинка је да с

авном  обје

у потпуност

у  јавном  о

ду  потрошњ

ених  мера.

е  у  текућим 

но, јавни се

шње енерги

овима енер

уговором де

дносно ушт

ешћа јавног

елокупан  и

чи  да  јавн

објекта или

менаџере за об
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инка 

фичност прој

м трошкови

икују  се  уш

штеде на ст

е  уштеде  и

ходима прој

рање уштед

CO врши се 

квиру  уговар

ијем  случају

ор.  Накнада

ене  уштеде

ну услугу а 

руги могући

инвестициј

и  за  њен 

реузима  св

стицију.  Иа

услуга  ком

трећих  лиц

дел  је  мог

Овај  вид  ф

јер  предст

зиром на св

орног аранж

учинку, или

се ЕSCOугов

кту  ангажуј

ти сноси тех

објекту,  одн

ње  енергије 

  Ако  се  ос

трошковим

ктор стиче п

ије, односно

гије премаш

ефинисани н

теда енергиј

г сектора, у 

износ  угово

ни  сектор  н

 постројења

бласт општинс

 

 

јеката енерг

има објекта 

штеде  на  с

рани финал

имају  свој 

јекта, однос

да енергије 

из  уштеда 

рања  енерг

у,  ЕSCO пруж

а  за  ЕSCO  д

е.  У  таквом 

целокупну 

 случај је сл

је.  Јавни  се

технички  и

е  четири  ф

ко  најслож

мбинује  и  н

ца.  Као  така

гуће  једнако

финансирањ

тавља  вели

воју компле

жмана изме

и краће, угов

вором обаве

је  своја  ил

хнички и фи

носно  на  по

и/или  вод

стваре  угово

ма објекта, 

право на уго

о текућих тр

ше уговорен

начин. 

је, може се 

оствареној 

орених  ушт

наставља  д

а (текуће тр

ске енергетике

гетске ефик

или постро

страни  снаб

не потрошњ

новчани  ек

сно његовим

и/или воде

остварених 

гетског  учин

жа  само  сав

дефинише  с

случају,  нак

инвестицију

личан претхо

ектор  је  и  д

  финансијс

функције  и 

енији,  трећ

нови  механ

ав  представ

о  успешно 

ња  посебно 

ику  шансу 

ексност, угов

еђу  јавног се

вор о учинку

езује да за 

ли  средства

нансијски р

остројењу  к

де,  тако  и  у

орена  побо

ЕSCO добија

оворену над

рошкова, не

не уштеде, ј

вршити на 

уштеди у те

теда  се  ко

а  плаћа  по

ошкове ене

е 

касности је д

ојења. У зав

бдевања  ен

ње енергије 

квивалент 

м учинком. 

е на страни ф

након спро

нка  зависе  о

ветодавне  у

се  уговором

кнаде  су  ре

у и њен тех

одном, с ти

даље  одгов

ски  ризик.  Т

тиме  и  це

ћи  случај  за

изам  финан

вља  потпуни

применити

се  апостро

за  интензи

варање ене

ектора и ЕS

у.  

финансирањ

а  која  поз

ризик (или в

које  је  обу

у  погледу  тр

ољшања  ен

а шансу да 

докнаду у сл

е оствари. У

авни сектор

основу два 

екућим трош

ористи  за 

остојеће  из

ергије и/или

да након 

висности 

нергијом 

(зграде, 

па  се  у 

Суштину 

финалне 

овођења 

од  врсте 

услуге,  а 

м,  а  њен 

елативно 

хнички и 

м што је 

воран  за 

Трећи  и 

елокупан 

аслужује 

нсирања 

и  модел 

и  како  у 

офира  у 

ивирање 

ергетског 

SCO, који 

ње мера 

ајми  на 

већи део 

ухваћено 

рошкова 

ергетске 

оствари 

лучају да 

У случају 

р и ЕSCO 

модела, 

шковима 

отплату 

зносе  за 

и воде, а 
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Модел учеш
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постројења

ијске инсти

ким земљам

уговарањем

ање  учинка 

кредитно з

нвестиције 

у  оператив

С обзиром 
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2 3
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висине  уш
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ог  прихода

а у току траја

рени део о
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ди инвестир

екат или по

ковима  који

ост  енергет

к комплексн

вену  одгово
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O. Услуге кој

кта, преко п

ања,  до  ком

рања.  Такођ
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ве до заврш

теда  енерг
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,  али  јавни
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еријални ре
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г чега  је 

дмах  по 
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ако да у 

ама које 
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дишњем 
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избор  и 
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сирања у 
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е само са је

уција  у  разл
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ИЈЕНТ 
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а ЕSCO преу

еме  трајањ
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дном компа

личитим  фа

ктанти,  про

тери  енерг

а 13‐2), знач

ећа  препрек

г  приступа 

кти  буду  ве

шње енерги

одно  је  уго

инга и вериф

оварања ене

плексности п

абавке услуг

С

ика 13‐3: Угов

тво  у  приме
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Извођењ

Одржавање
уграђене опре

Управљ
монит

потрошњ

У

а енергетске м

одмах  по  п

узима обаве
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оварања  учи

анијом на св

зама  проје

извођачи и 

ије,  држав

чајно смању

ка  имплеме
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лике  вредн

ије и/или во

овором  деф
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примени  од

езу одржава

е  обавезе. 

инка  је  чињ

вим делови

ктног  циклу

увозници о

вне  институ

ује трошкове

ентацији  пр

иком  транс

ности.  Такођ

оде што тех

инисати  а  к

тварених уш

чинка  (Слик

инансирања

су обрађени

Функције које

с између клиј

модела  фина

огућава  пос

абавка и уград
опреме 

ESCO 

рипрема проје

бласт општинс

 

 

дносно  угр

ања примењ

Са  станови

њеница  да  о

ма пројекта

уса,  као  шт

опреме, доб

уције,  итд. 

е ангажовањ

ројеката  ене

сакционом  т

ђе,  неопход

нички може

касније  и  сп

штеда енерги

а 13‐3) врш

 од стране т

и у одељку 1
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ансирања  у

стизање  зна

Обезбе
финан
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П
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дозв
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кта 
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ске енергетике
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њених мера,

ишта  јавног 

он  током  ре

а, а не са не

то  су,  на  пр

бављачи ма

Могућност

ња сопствен

ергетске  еф

трошку, што

дно  је  прет

е бити веом

проводити 

ије. 

ши се приме

трећих лица

14.2.5. 

CO 

сектора) и Е

указало  је  н

ачајних  уште

еђивање 
нсијских 
дстава 

Пројектовање 

еђивање 
вола и 
асности 
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ависно  од 

 односно уг

сектора,  је

еализације 

колико ком

ример,  фин

атеријала,  и

т  добијања

них људских

икасности  у

о  за  собом 

тходно  одре

ма захтеван 

често  комп

еном поступ

а, елементи 

 

SCO 

на  карактер

еда  енергиј

ESC

трајања 

грађених 

едан  од 

пројекта 

панија и 

ансијске 

извођачи 

а  „пакет 
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у  јавном 

повлачи 

еђивање 

процес. 

ликован 

пка  јавне 

уговора 
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CO 
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зграде, 

зграде 

систему
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регулиш
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уз  увођење
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апсолутни и
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енергије ће
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ема пројект
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а уговора ко
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рске  докум

ија уштеда, и

а 

вропе,  наро

ојима се на 

.  Уговарање
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зграда. С 

цијали за 
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ила би анга

роизвело в
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литовати  св
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ни само инф

арање комф
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цену оправд

кта, 3) анал

изу ризика.

и требало б

вног предузе

ких институц

сности  од 

зу  оцењива

уштвено‐ек

врдити  физ

ало да има

а током спро

едвидети  св

се  усредср

еката пројек

у: 

гије у циљу з

х и обновљи

авања повећ

сно  дефини

ат  представ

. Да  би  се  у

ат мора да б

г производа;

и  треба  да

тског произв

ске енергетике

даности про

изу изводљ

би да буде а

ећа), тако и

ција и прива

суштинске

ања  пројект

ономске ко

зичке,  фина

ју логичну в

овођења пр

ве  ефекте  о

реде  на  кљ

кта на живот

заштите жив

ивих извора 

ћане тражњ

сан  и  да  п

вљен  као  д

успоставила

буде заокруж

; 

а  буде  испо

вода; 

е 

ојекта обухв

љивости и оп

анализиран

и из угла оце

атних инвес

е  је  важн

та.  У  овој 

ристи могу 

ансијске  и 

везу са прој

ојекта. 

одређеног  п

ључне  пок

тну средину

вотне среди

енергије); и

ње. 

представља 

део  већег  п

а  јасна  веза

жен у финан

оштован  пр

ватају: 1) 

пција, 4) 

 како из 

ењивача 

ститора). 

ости  за 

је  фази 

постићи 

укупне 

јектом и  

пројекта, 

казатеље 

у који су 

ине; 

и 

засебну 

пројекта, 

а  између 

нсијском 

риликом 



 

  

 

 Опи

дон

 При

ефи

прој

 Опи

сист

сист

14.1.4

Потребн

анализи

опције у

енергије

За сваки

1. 

2. 

3. 

Полазну

инвести

стање“,

„функц

анализе

одржав

За  поје

урадим

функцио

система

дотрајал

Након 

решења

„спрово

Политик

важан 

између 

14.1.5

У оквир

пројекта

ис  подстица

ација, поре

иказ  фаза  с

касности,  к

јекта; 

ис техничких

тема, основн

тема, грађев

4 Анализа 

но  је  да  но

ираних  опц

у оквиру по

е у току врш

и пројекат је

Опција да с

Опција да с

Опција спро

у  основу  у 

иције.  Да  б

  односно 

ионисања 

е. Ова опциј

ање систем

едине  систе

минимум”. 

онисања и о

а.  Овде  се 

лости и наст

дефинисањ

а  у  складу 

ођење проје

ка цена ене

параметар 

наведених 

5 Финанси

ру финансијс

а, на основу

Приручник за

ајних  мера 

ских олакши

спровођења

коришћење 

х карактери

ни параметр

винске и тех

изводљив

силац  проје

ија.  У  окви

остојеће инф

шења јавних

е потребно у

е не уради н

е уради мин

овођења пр

оцени  прој

и  била  иза

стање  си

система  на

ја није бесп

ма, односно 

еме  је  кори

  За  спро

одржавања,

обично  рад

танак кваро

ња  претходн

са  технички

ектне актив

ергије и услу

приликом 

опција и ра

ијска анали

ске анализе

у пројекције

а енергетске м

за  спровођ

ица); 

а  пројекта: 

пројекта  и

стика проје

ри новог ста

хничко‐техн

вости и о

екта  докаже

иру  анализе

фраструктур

х услуга.  

узети у обзи

ништа (посл

нимум; 

ојектне акти

јекта  чини 

абрана  најб

истема  пре

а  досадашњ

латна, јер је

за финансир

исно  као  п

овођење  о

, обезбедит

ди  о  нивоу

ова у систем

них  опција 

им,  регулат

ности“.  

уга, која ути

анализе  на

зличитих ни

иза пројек

е се врши из

е новчаног 

менаџере за об
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ђење  проје

спровођењ

  евентуалн

кта: подаци

ања система

олошке кар

опција 

е  да  изабра

е  изводљив

ре и могуће

ир бар три о

ловање без 

ивности. 

поређење 

боља  опција

е  инвестиц

њи  начин”,

е потребно 

рање опера

прву  следећ

ове  опције

ти средства 

у  инвестира

у.  

треба  при

торним  и  о

иче на фина

аведених  о

иво цена усл

кта 

зрачунавањ

тока приход
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кта  енергет

ње  и  техни

о  затварањ

и о референ

а, физичке к

актеристике

ани  пројекат

вости  и  опц

е алтернатив

опције, као ш

новог улага

стања  сист

а,  потребно

ције.  Након

  без  инвес

обезбедити

тивних расх

ћу  опцију  д

потребно

за инвестир

ња,  који  ом

ступити  пр

рганизацио

ансијску исп

пција.  Зато

луга и енерг

ње показатељ

да и расход

ске енергетике

тске  ефикас

ички  пријем

ње  локације 

тном (базно

карактеристи

е новог сист

т  представљ

ција  треба 

ве за произ

што су: 

ња); 

ема  пре  и 

о  је  дефини

н  тога  се 

стиције  у  в

и средства з

хода и трош

дефинисати 

о  је,  уз  р

рање у дели

могућује  да

оналажењу

оним  оквири

лативост пр

о  је  потреб

гије.  

ља финанси

да. Она подр

е 

сности  (суб

м  мера  ен

након  кор

ом) функцио

ике и опис л

тема. 

ља  најбољу 

размотрити

зводњу и по

након  спро

исати  „реф

врши  пр

временском

а функцион

кова одржа

могућност

редовне  тр

имично унап

а  се  спрече

у  следећег 

има  и  траж

ројекта, пре

но  испитат

ијске рентаб

разумева кр

венција, 

ергетске 

ишћења 

онисању 

локације 

од  свих 

  могуће 

отрошњу 

овођења 

ерентно 

ројекција 

м  оквиру 

исање и 

авања. 

т  „да  се 

рошкове 

пређење 

е  ефекти 

могућег 

жњом  за 

дставља 

и  однос 

билности 

реирање 



 

  

 

табела 

финанси

o Табе

новч

o Табе

над

o Табе

при

фин

ино

 

 Да би с

на дефи

расхода

коригов

избора 

14

Времен

пројекта

одговар

Избор  в

времен

CBA. 

новчаних 

ирања потр

ела  финан

чаног тока п

ела  финанс

машују расх

ела  финан

хода  од  у

нансирања  п

страних дон

се исправно

инисање и 

а пројекта, 3

вања цена, 6

дисконтне с

4.1.5.1 Врем

ски  оквир  о

а.  Прогноза

ра економск

временског 

ског  оквира

Укупн

И

Укупн

Приручник за

токова  инв

ебних за утв

сијске  одр

прихода са н

сијске  рент

ходе пројект

сијске  рен

уложеног  к

пројекта  спа

нација. 

Сли

 креирале т

прорачун  сл

3) прихода 

6) извора фи

стопе и 9) по

менски окв

означава ма

а  будућих  к

ком веку пр

оквира  мо

а  утиче  на  в

ни оперативн
расходи

Извори финан

ни инвестицио

а енергетске м

вестиционих

врђивање л

рживости  (л

новчаним то

табилности 

та, без обзи

нтабилности

капитала,  о

адају  домаћ

ика 14‐1: Стр

табеле и спр

ледећих пар

које оствар

инансирања

оказатеља р

ир анализе

аксимални 

кретања  нов

ројекта. 

оже  имати 

вредност  гл

и приходи и 
и 

нсирања 

они расходи  

менаџере за об
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х  расхода, 

иквидности

ликвидност

оком расход

трошкова 

ра на извор

и  уложеног

односно  из

ћа  јавна  и 

уктура фина

ровела фина

раметара: 1

рује пројекат

а инвестици

рентабилнос

број  година

вчаног  тока 

велики  ути

лавних  пока

 

бласт општинс

 

 

текућих  п

и и рентабил

ти)  показује

да у току еко

пројекта  по

ре финансир

г  капитала

вора  фина

приватна  ср

нсијске анал

ансијска ана

1) временск

т, 4) преост

је, 7) финан

сти пројекта

а  за  који  се

пројекта  тр

ицај  на  рез

азатеља  рен

Ф

Ф

ске енергетике

прихода  и 

лности проје

е  да  ли  по

ономског ве

оказује  у  к

рања пројек

показује 

нсирања  п

редства,  бе

лизе 

ализа, мора 

ог оквира п

тале вредно

нсијске одрж

а. 

е  ради  прог

реба  да  обу

ултате  оцен

нтабилности

Финансијска 

Финансијска р
пројекта F

Финансијска р
капитала 

е 

расхода  и 

екта:  

остоји  ускл

ека  пројекта

којој  мери 

та; 

висину  ост

пројекта.  У 

з  узимања 

се обратити

пројекта, 2) 

ости инвести

живости про

гноза  новча

ухвати  пери

не  пројекта

и  пројекта  у

 одрживост 

рентабилност 
FNPV(C) 

рентабилност 
FNPV(K) 

извора 

лађеност 

а;  

приходи 

твареног 

изворе 

у  обзир 

и пажња 

укупних 

иције, 5) 

ојекта, 8) 

ног  тока 

иод  који 

а.  Избор 

у  оквиру 

 

 



 

  

 

14

Укупне 

пројекта

a) Инв

Инвести

средста

величин

година. 

Инвести

1. 

2. 

3. 

Следи п

пројекта

Табела 1

Инвести

1. Земљи

2. Грађе

3. Нова о

4. Велик

5. Основ

6. Лицен

7. Патен

8. Остал

9. Почет

10. Инве

11. Готов

12. Купц

13. Зали

4.1.5.2 Деф

расходе  пр

а (Табела 14

вестициони 

иционо  улаг

ва. Ово ула

на  и  трајнос

 

ициони расхо

Почетне ра

имати ефек

расходи за 

припремне 

развој; 

Расходи  за

грађевинске

Нето  обртн

појединих 

енергије.Не

краткорочн

коефицијен

залиха  за 

потраживањ

краткорочн

добављачим

пример табе

а. 

14‐1: Инвести

циони расход

иште 

вински објек

опрема 

ки ремонти 

вна средства (

нце 

ти 

и почетни ра

ни расходи п

естициони ра

вина  

ци 

хе 

Приручник за

финисање ук

ројекта  чин

4‐2), који ће

расходи 

гање  обухва

гање, за раз

ст.  Код  капи

оди у оквиру

сходе проје

кте током пе

израду студ

фазе проје

а  улагања 

е објекте, оп

на  средства

пројеката, 

ето обртна с

их обавеза.

нта  обрта  ку

обављање 

ња од купац

а  средства

ма. 

еле за израд

ициони расхо

ди 

кти 

(од 1 до 4) 

асходи проје

пројекта (од 6

сходи (5+9) 

а енергетске м

купних расх

не  инвестиц

 бити детаљ

ата  капитал

злику од тек

италних  улаг

у  финансијс

екта у  току 

ериода за к

дија, укључу

екта и 3) рас

у  имовину

прему, инст

а  (почетна 

као  што 

средства пре

. Оцена про

упца,  коефи

производн

ца 2) залихе

а.  Краткоро

ду плана ин

оди 

кта 

6 до 8) 

менаџере за об
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хода 

циони  расхо

љно описани

лне  издатке

кућег,  треба

гања  корист

ске анализе 

истраживањ

који се спро

ујући студију

сходи за ко

у  и  основн

алације и ос

улагања  у 

су  произ

едстављају 

омене обртн

ицијента  об

ног  циклус

е у свим фаз

очне  обавез

вестициони

бласт општинс

 

 

оди  (Табела

и.  

  за  набавку

а да има две

ти  треба  да 

обухватају:

ња, оцене и

оводи финан

у изводљив

нсултантске

а  средства

стала основн

обртна  ср

зводња  во

разлику изм

них средста

брта  добављ

са.  У  кратк

зама произв

зе  углавно

х улагања у 

1

ске енергетике

а  14‐1)  и  о

у  имовине, 

е битне кар

притичу  у  т

  спровођењ

нсијска анал

ости, 2) рас

е услуге, обу

:  земљишт

на средства;

редства)  кој

де,  топлот

међу кратко

ва врши се 

љача  и  нео

корочна  ср

водног цикл

м  обухвата

току реализ

Годин

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е 

перативни 

односно  о

актеристике

току  више  н

ња пројекта,

лиза, као ш

ходи настал

уку, истраж

те,  инфраст

; 

ја  су  знача

тне  и  еле

орочних сред

на основу 

пходних  пр

едства  спа

луса и 3) гот

ају  обавезе

зације и кор

а 

...  n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходи 

основних 

е, а  то су 

наредних 

,  који ће 

то су: 1) 

ли у току 

ивања и 

труктуру, 

ајна  код 

ектричне 

дстава и 

процене 

росечних 

дају:  1) 

товина и 

е  према 

ришћења 

n 



 

  

 

14. Текућ

15. Нето 

16. Заме

17. Рези

18. Остал

Укупни и

У овој је

резидуа

б) О

Операти

краћем 

У  опера

текуће о

Табела 1

Операти

1. Расход

2. Расход

3. Расход

4. Расход

5. Расход

6. Општи

7. Админ

8. Расход

Укупни о

Прилик

стварно

успеха) 

трошко

замене,

Укључи

укључуј

израчун

в) Трош

Трошко

затвара

пензион

средине

трошко

г) Тр

Аморти

да  амо

новчано

ће обавезе 

обртна сред

ена опреме с

дуална вред

ли инвестици

инвестициони

е Табели, п

ална вредно

Оперативни 

ивни расход

периоду и р

ативне  расх

одржавање,

14‐2:   Операт

вни расходи 

ди за матери

ди за зараде
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роба и услу

е  зависи од

ентабилност
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енергије. 

Год

2

ве  расходе 
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а пројекта. 

4.1.5.3 Деф

ти  енергетск

ва енергије 

ени  приход 

родата,  уш

товани прих

ивних прихо
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ришћења и

века  кори

пнина  пред

финисање пр

ке  ефикасно

и 3) смањењ
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ројења, опре

ост  означав

ра  по  истеку

а енергетске м

вине бити п

мовине. Им
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  пројекта  у

ора.  Виши  н

мању зависн
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осиоца про

и  у  закуп 

се  приказуј

продаје  ене

. 

ња  количин

расхода  и 

14‐3 ради ф
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ергије,  2)  см

не  енергије

релативни
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е  врсте  кап

израчунава

а 

...  n 

   

   

   

а  који  мож

отплату  ср

од  указује 

убвенција и

у вредност и

ослобођен 
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Табела 1
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Извори 

 Дом

 Дом

 Сред

 Поз

дру

Свет

На  осно

средста

објашњ

рентаби

14

Након 

финанси
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 утврдити р

опција  про

м  ризиком  и

зиком.  Оце

ризика  и  и

т. Такав изб

ња  одлука 

хватити; 

бити; 

мања од ну

 0), пројек
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провођење 

вна предуз
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а у приорите

ва ИПА дона

а, финансира
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онента 

о јавној 
ци 

F II 

т

FF 

т

е  за  одржи

јавном  сек

одобравањ

Приручник за

  пројеката 

ност од 5 ми

редитних  л
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обравањем 

BRD  је  раз

могу  да  ко

икасности  з

ојег  се  под
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6. Оквир

  а) Рок о

  б) Пери

  в) Учеш
кредита

  г) Кред

  д) Цена
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енергије  з

виденциони

развоја и за

се  у  скла

сног коришћ

ограм  фина

15.  години

мера  унапр

ђења ефика

и 

унапређењ

енергије,  А

ао и другим

о коришћењ

ћење економ

твене потре

гасова који

асности. 

асности сред

то за приме

ем: 

прозора и вр

еће  термич

ова  на  тлу, 

ктима путем

ања ефикас

вим  бројем

ске енергетике

за  произво

  рачун  у  ок

аштите живо

аду  са  годи

ћења енерг

ансирања  а

  [11],  а  за

ређења  ефи

асног кориш

ња  енергет

Акционим  п

 прописима

ње примено

мски оправд

ебе; 

 стварају еф

дствима Буџ

ену следећи

рата, 

ке  изолаци

као  и  оста

м: 

снијим  систе

м  обртаја,  у

е 

дњу  електр

квиру  главн

отне средин

ишњим  про

ије. Уредбо

активности 

а  2016.  Уре

икасног  кор

шћења енер

тске  ефика

планом  и  д

а којима се у

ом проверен

дано; 

фекат стакле

џетског фон

х мера енер

ије  зидова, 

алих  зидова

емом  (нпр. 

градња  уре

ричне  и 

не  књиге 

не. 

ограмом 

ом Владе 

и  мера 

едбом  о 

ишћења 

ргије у 

асности 

другим 

уређује 

них 

ене 

нда 

ргетске 

крова, 

а  према 

замена 

еђаја  за 
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3
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(даљин
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Финанс
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има за мере
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5) модерниз
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(2) инстал

нска контрол
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ом износу о
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има који се 
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нсирање  про

делу и кори

праћења на
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ирање  про
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а јавних усл
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цију рада си
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мања  грејн
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ације топлотн

ње, односно

ње термичк

ог одељка; 

зација систе
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лирања сав

ла, регулато

ија соларних
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вог  програм
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  а  максима
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система  јав
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ојеката  врш

ишћење сре

аменског ко

ирање пр
равама од 

ојеката  ене

стране  јав

самоуправе

уга. Форми

а енергетске м

истема греја

дње ефикасн

не  инсталац

е количине т

ова на биом

них пумпи; 

о модерниз

ког омотача

ма јавног ос

етлости, од

ремене опр

ори осветље

х колектора

ма  користе 

0 динара и д

ва  по  проје

з средстава

ално  15  000
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едности про

самоуправе
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едстава Буџе

оришћења с
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стране т

ергетске  еф

вно‐приватн
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рање ЈПП у 
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них система 

ције  са  те

топлоте обје
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ација систем

 и енергетс

светљења у

носно свети

реме за конт

ења итд.); 
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етског фонд

редстава и у

енергет
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ма унутраш

ких система

јединицама
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ергетске еф

ске енергетике
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е  трећих 
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екта, 

ења у објект

мбиновања м
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стемом осве

а  су  обезбе

касности  у 

диницама  л

0 дин за про

фонда  по  пр

ности  проје

не самоупра

у  ближи  усл

х средстава

авеза. 

и у лок

лица  подр

мирају  јавн

и партнер у 

врши се у с

потреби 

тима; 

мера из 

путем: 

етљења 

еђена  у 

јавним 

локалне 

ојекте у 

ројекту 

екта,  а 

аве.  

лови  за 

а, као и 

калним 

разумева 

но  тело 

области 
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уговора
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уговора
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 Пер

при
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има  Републ

који  чине 

ћењу  енерг

рству и конц

етаљнијег  р

тва и енерге

ма за приме

а  [16].  Овим

та енергетс

а о ЈПП: 1) м

ности јавни

а  о  енергетс

ења и уштед

важећем пр

остављање 

ољшања ен

з поступак р

иница локал

сник јавног 

ног уговора о

ршилац је п

тнером у ск

осно ЕSCO у

писивањем 

пређења ен

исији CО2 и у

ршилац  пот

њења  потр

мене мера у

уговора  о 

раве или јав

ализације у

ипремни пер

ворног  пери

ворних стран

риод  импл

премног  пе

евник активн

Приручник за

ике  Србије

правни  осн

ије,  Закон 

цесијама (ЗЈ

регулисања 

етике  је усв

ену мера по

м  је  Прави

ске ефикасн

одел уговор

их објеката 

ској  услузи 

дама у опер

авном окви

ЈПП  врши 

нергетске еф

регулисан за

лне самоупр

објекта на к

о ЈПП; 

привредно д

кладу са зак

у складу са з

уговора  о 

нергетске еф

уштеде у опе

тписивањем

ошње  енер

уштеде ене

ЈППодноси

вно комунал

уговорних об

риод је пер

иода  до  по

на. 

ементације

ериода  и  ок

ности у пери

а енергетске м

.  Међу  бро

нов  за  успо

о  комунал

ППК) [14] и 

унапређењ

ојило Прави

обољшања е

илником  ол

ости од стр

ра о енергет

и уштедама

за  примену

ративним тр

иру: 

се  доделом

фикасности 

аконом који

раве је Јавн

којем се спр

друштво које

коном којим

законом кој

ЈПП,  локал

фикасности (

еративним р

м  уговора  о

ргије  и  опе

ргије. 
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лно предузе

бавеза: 

иод обавља

отврде  пот

е  је  перио
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иоду имплем
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ојним  пропи

остављање 

лним  делат

Закон о јавн

ња  енергетск

илник о утв

енергетске 

акшан  пост

ране трећих

тској услузи 

а у оператив

у мера  поб

ошковима ј

м  уговора  о

(уговор о ЈП

м се уређују

о тело (прем
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м се уређују

им се уређу
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(МУЕ) у циљ
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ративних  тр

ве  уговорне
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исима  се  мо

ЈПП  у  овој 

тностима  [1

ним набавка

ке  ефикасно

врђивању м

ефикасност

тупак  угова

лица. У ње

за примену

вним трошк

бољшања  е

авног освет

о  енергетски

ПП), сачиње

у јавне наба

ма ЗЈППК) и

ргетска услу

ергетске услу

у јавно‐прив

ује ефикасно

рава  повера

љу уштеде е

јавног објек

зима  обаве

рошкова  уг

е  стране:  Н

шиоца (ESCO

мне активно

ечатом  Дне

ђења  МУЕ 

рне  стране 

ске енергетике

огу  издвојит

области:  З

13],  Закон 

ама (ЗЈН) [15

ости  путем 

модела угов

ти када су к

арања  фина

ему су пред

у мера побо

ковима тих о

нергетске  е

тљења.  

им  услугама

еног у склад

авке; 

и Наручилац

га као пред

уге и које се

ватно партн

о коришћењ

ава  Изврши

нергије, одг

кта;  

езу  оствари

оворног  об

Наручиоца 

O) a у њему

ости, који тр

евника  акт

који  почи

потврде  по

е 

ти  следећи 

Закон  о  еф

о  јавно‐пр

5]. 

ЈПП,  Мини

вора о енер
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ансирања  л

виђена два

ољшања ене

објеката и 2
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а  за  приме

ду са Прави

ц (према ЗЈН

мет јавне на

е сматра Пр

ерство и ко

ње енергије;

иоцу  приме

говарајуће у

ивања  гаран

бјекта,  као 

(јединицу 

у су предвиђ

раје од запо

ивности  од

иње  по  за

отписом  и 

кључни 

икасном 

иватном 

старство 

ргетским 

из јавног 

локалних 

 модела 

ергетске 

2) модел 

и  јавног 

ну  мера 

илником, 

Н) које је 

абавке и 

иватним 

онцесије, 

 

ну  мера 

уштеде у 

нтованог 

резултат 

локалне 

ђене три 

очињања 

д  стране 

вршетку 

печатом 
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4.2.5.1 Фин

сирање  пр

ментације,  в

ијском  трж

ђењаМУЕ  о

вања трајањ

у инвестира

има за трош

м  ЈПП  уго

труктуру,  бе

ајања  угово

енергије,  2
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ни  партнер

ивних расхо

или  систем

ованом уште

П

илац гарант
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ентацијом и
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ована уштед
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а Периода г
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ементације д
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2)  чување 
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тује да ће пр
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де, односно
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вана уштеда
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 и да би се 
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м  услуге  н
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ЛС  током к
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на  себе  као

именом мер

иоду.  Главн

обавезу као
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. 

о  је    две

а  активност

добро изврш

едам  дана 

осигурање 

шилац  је об

о  извршење

за  плаћање

њем  за  з

и се издају у

а о енергет

регулисан  ј

вним  набав

ргетске ефи

ци локалне с

едлога  проје

нергетске е

ду са ЗЈППК;

П  за  спров

елу ЈПП без е

штине једин

ујући  члан

елу уговора о

лу уговора о

ергетским  у

ргетским усл

ске енергетике

штавање и 

а  отворити 

вог  послова

авање свих 

ема  банкар

ти  у  Припр

шење посла 

од  потпис

плаћања 

авезан да н

е  посла  у 

е  Основне 

адужење 

у складу са в

тским услуг

је  Законом 

кама  (ЗЈН). 

касности  ко

самоуправе;

екта  ЈПП од

ефикасности

ођење  пре

елемената к

ице локалн

ове  стручн

о енергетск

о енергетски

услугама  од

лугама. 

е 

праћење из

нов  рачун 

ања.  Рачун 

примања и 

рским  гаран

ремном  и  П

у висини о

ивања  Угов

пенала  у 

на дан поче

висини  од

накнаде  и  Д

подрачуна 

важећим про

гама 

о  јавно‐пр

Током  пост

оју  врше  стр

; 

д  стране над

и за спровођ

едложеног 

концесије; 

е самоуправ

ног  тима 

им услугама

им услугама

д  стране  Ску

звршења 

посебне 

посебне 

вршење 

нцијама. 

Периоду 

од 5% до 

вора.  За 

случају 

тка овог 

д  5%  од 

Додатне 

буџета 

описима 

иватном 

тупка  се 

ручњаци  

длежног 

ђење по 

пројекта 

ве; 

који  су 

а; 

а; 

упштине 
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У  току 

докуме

морају б

елемен

основни

уговора

Финанс

може  д

последњ

двостру

годишњ

понуде,

од  фина

извешта

обезбеђ

Озбиљн

 Бан

трај

 Пис

спро

 Пис

посл

Накнад

у конку

складу с

Рефере

(без  ПД

својих п

Рок изв

у  конку

Наручио

моделу 

имплем

рок је 5 

Валута з

исказан

када је з

Цена у 

NPV(C), 

4.2.5.3 Фин

услу

припреме  ј

нтације  које

бити испош

ата концеси

и  финансијс

а о енергетск

сијски  капац

да  обухвати

ње  три  год

уку  вреднос

њег  пословн

, без обзира

ансијских  и

аји  за  после

ђеног креди

ност понуде

карску гара

ања уговор

мо о намер

овођења МУ

мо о намер

ла Понуђача

е и пенали 

рсној докум

са моделом

нтна цена е

ДВ)  за  једин

понуда. 

вршења пре

урсној  доку

оца, у склад

ЈПП.  Пос

ментације М

година). 

за исказива

на  у  еврима

започето от

понуди мо

без пореза

Приручник за

нансијски ас

угама 

јавне  набав

е  ближе  ур

товане спец

ије, које су р

ски  аспекти

ким услугам

цитет  Пону

и  следеће  п

дине,  б)  уку

ст  очекиван

ног  прихода

а на то да ли

нституција. 

едње  три  (3

ита, ако је пл

е Понуђач до

нцију за озб

а; 

и финансијс

УЕ на јавном

и финансијс

а у складу са

које плаћају

ментацији у 

м уговора. 

енергије мо

ницу  мере  е

едметне ене

ументацији 

ду са усвојен

себно  се 

МУЕ,  а  посеб

ње цене мо

,  у  динаре 

тварање пон

ра бити иск

а на додату 

а енергетске м

спекти јавн

вке,  једини

ређује  Упра

цифичности

регулисане 

  поступка  ја

ма. 

уђача,  као  д

показатеље 

упан  годиш

е  инвестиц

  и  г)  познат

и се ради о 

Доказе  фи

3) фискалне

ланиран као

оказује тако

биљност пон

ске институц

м објекту; 

ске институц

а уговором.

у Понуђач и

погледу усл

ора бити де

енергије.  Св

ергетске усл

мора  бит

ним Предло

дефинише 

бно  најдуже

оже бити у д

користи  се 

нуда. 

казана као Н

вредност, у

менаџере за об
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не набавке з

це  локалне

ва  за  јавне 

 доделе уго

ЗЈППК. Упра

авне  набав

додатни  усл

и  услове: 

шњи  послов

ције  у  МУЕ, 

ти  извори ф

сопственом

нансијског 

  године  са 

о извор фин

о што у пону

нуде у висин

ције да разм

ције да изда

 Извршилац

лова и начи

финисана у

ви  понуђач

луге одређу

ти  наведен

огом пројект

најдужи 

е  трајање П

динарима ил

средњи де

Нето садаш

у току целог

бласт општинс

 

 

за доделу уг

е  самоуправ

набавке  у 

овора о енер

аво из тог р

ке  и  конкур

лов  за  учеш

а)  позитивн

вни  приход 

в)  укупан 

финансирањ

м капиталу и

капацитета 

мишљењем

ансирања, ј

уди достављ

ни од 10% од

матра захтев

а банкарске 

ц морају бит

ина оствари

у конкурсној

и  морају  да

ује сваки по

о  који  је 

та унапређе

рок  Припр

Периода  гар

ли еврима (

евизни  курс 

ња вреднос

г уговорено

ске енергетике

говора о ен

ве  користе 

складу  са 

ргетским ус

разлога ће о

рсне  докум

шће  у  посту

на  добит  пр

у  висини 

капитал  у  в

ња МУЕ  у  тр

/или позајм

од  а)  до  в

м овлашћен

е писмо о н

ља:  

д укупне на

в Понуђача з

гаранције з

ти јасно нав

вања, обрач

ј документа

а  је  користе

нуђач у свој

најдужи  р

ења енергет

ремног  пер

рантовања  (

(EUR). За пр

Народне б

ст укупних т

ог периода к

е 

нергетским

моделе  ко

ЗЈН.  Том  пр

лугама, као

овде бити н

ентације  за

упку  јавне  н

ре  опорези

која  не  пр

висини  од  о

ренутку  под

мљеним сре

)  чине  фина

ног  ревизор

амери банк

кнаде у току

за кредитир

за добро изв

едени и обј

чуна и плаћ

ацији као не

е  приликом

јој понуди, 

рок  прихват

тске ефикасн

риода  и  П

(по  ЗЈППК,  н

ерачун цене

анке Србије

трошкова п

који  је дефи

м 

онкурсне 

риликом 

 ЈПП без 

аведени 

а  доделу 

набавке, 

вања  за 

емашује 

око  10% 

дношења 

дствима 

ансијски 

а. Доказ 

ке. 

у 

рање 

вршење 

ашњени 

ћања, а у 

ето цена 

м  израде 

с тим да 

тљив  за 

ности по 

Периода 

најкраћи 

е, која је 

е  на дан 

пројекта, 

инисан у 



 

  

 

понуди,

урачуна

 

 

Обрачун

За обра

коју су о

Главни 

на сада

могу  да

оствари

Критери

избор  н

критери

Елемен

 

 

 

Релати

 

 

 

Вредно

,  сагласно 

ате: 

Садашња  в

корист Пону

Садашња в

трајања Пер

н цене мора

чун цене по

обавезни да

разлог за ис

шњу вредн

а  понуде  н

ивање Гаран

ијум за дод

најбоље  пон

ијума вршењ

за додел

нти критери

Цена, иска

или еврим

Гарантован

Укупна цен

вни значај е

Нето  сада

пондера 

Гарантован

20 пондер

Укупна цен

овање понуд

Приручник за

ЗЈППК  [15].

вредност  ук

уђача у току

редност уку

риода гаран

а бити изврш

отребно је у

а примене с

сказивање ц

ост могуће 

најбоље  ре

нтованих уш

делу уговор

нуде  енерге

ња енергетс

у уговора о

јума за дод

азана кроз Н

а, 

на уштеда г

на радова  И

елемената к

шња  вредн

на уштеда г

а 

на радова И

да биће изв

ВЕК1 =

ВЕК2 =

ВЕК3 =

УВП = В

а енергетске м

.  У  цену  ко

купне  Годиш

у Периода га

упне Гаранто

нтовања, без

шен по форм

NPV(

у конкурсној

ви понуђачи

цене кроз N

извршити п

шење  за  п

теда (рок и 

а је економ

етске  услуге

ке услуге. 

Прим

 енергетско

делу уговора

Нето садашњ

годишње по

Интервентн

критеријума

ност  укупни

одишње по

нтервентно

вршено прим

 NPV(C) најн

 ГУЕЕ понуђ

 УЦИО најн

ВЕК1 + ВЕК2

менаџере за об
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оја  је  фикс

шње  основ

арантовања

оване фина

з ПДВ ‐ PV(R

мули: 

(C) = PV(C) ‐

ј документа

и. 

PV(C) је тај 

поређење ра

примену  МУ

висину ушт

мски најпово

е  на  основу

мер Критери

ој услузи за 

а су: 

њу вреднос

отрошње ел

ог одржавањ

а за доделу у

их  трошков

отрошње еле

г одржавањ

меном форм

нижа понуђ

ђена / ГУЕЕ н

ижа понуђе

2 + ВЕК3 

бласт општинс

 

 

сна  и  не  м

не  накнаде

а, без ПДВ ‐ 

нсијске ушт

R) 

PV(R) 

ацији дефин

што је једин

азличитих н

УЕ  (висину 

еде и накна

ољнија пону

у  понуђене 

ијума  

примену М

ст укупних т

лектричне е

ња  

уговора је:

ва  уговора 

ектричне ен

ња (УЦИО) до

муле: 

ђена / NPV(C

највиша пон

ена / УЦИО 

ске енергетике

може  се  ме

е  и  Накнад

PV(C) и 

теде у корис

нисати висин

но дисконто

новчаних то

и  динами

аде за изврш

уда. Овај кр

цене  (сход

УЕ јавног ос

трошкова уг

нергије у kW

(NPV(C))  до

нергије (ГУЕ

оноси најви

C) понуђена

нуђена x 20

понуђена x

е 

ењати,  мора

де  за  одржа

ст Наручиоц

ну дисконтн

овањем и св

кова понуђа

ку  инвести

шене обавез

ритеријум ом

но  ЗЈППК)  и

светљења 

говора у ди

Wh 

оноси  најви

ЕЕ) доноси н

ише 10 понд

а x 70 

0 

 10 

ају  бити 

авање  у 

ца у току 

не стопе, 

вођењем 

ача, који 

рања)  и 

зе). 

могућује 

и  других 

нарима 

ише  70 

највише 

дера 



 

  

 

Укупна

вредно

уштеде

пондер

(ВЕК3).

Вредно

понуде

понуде

Најбољ

понуде

најбољ

Уколик

изабра

потрош

Образац

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

Прелим

доделу 

укупних

Период

а вредност с

ости трошко

е  годишње 

рисане  Укуп

 

овање  пону

е, уз истовр

е, као и на о

љом  понудо

е  (УВП).  Ост

љу понуду. 

ко  две  или 

ана  понуда 

шње електри

ц понуде мо

Референтне

као  што  су

енергије,  го

објекта; 

Рок  изврш

имплемент

Укупни кап

према врста

Параметри 

пројекција 

годишњих 

објекта и пр

Гарантован

МУЕ:  Уште

Уштеда  год

оперативни

уштеда, PV(

Накнада за

накнада  за

вредност ук

НЕТО САДА

минарни  Фи

уговора  о 

х  трошкова 

да  гарантова

Приручник за

сваке понуд

ова уговора 

потрошње 

пне  цене  ра

уда  биће  и

емену конт

снову висин

ом  сматра 

тале  понуде

више  понуд

оног  понуђ

ичне енерги

ора да садр

е  вредности

у:  инсталиса

одишњи  тр

шења  угов

ације МУЕ у

питални тро

ама трошко

јавног  об

годишње 

трошкова 

ројекција ук

на  уштеда  о

да  годишњ

дишњих тро

их  трошков

(R); 

а Понуђача:

а  одржавањ

купне накна

АШЊА ВРЕД

инансијски 

ЈПП.  Понуђ

и прихода 

ања,  саглас

а енергетске м

де (УВП)  би

(ВЕК1) у одн

електричне

адова Интер

извршено  н

тролу изврш

не УЦИО. 

се  она  пон

е  биће  ранг

да  имају  ис

ђача  који  ј

ије.  

жи следеће

и  за  израду

ани  капацит

ошкови  одр

орних  оба

у месецима,

шкови прип

ва; 

бјекта  нако

потрошње 

енергије,  п

купних трош

оперативни

ње  потрошњ

шкова одрж

а  јавног  о

 Годишња н

ње;  Укупна 

аде, PV(C);

ДНОСТ ТРОШ

план  Пону

ђач  је  обаве

пројекта у  т

сно  Методо

менаџере за об
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иће обрачун

носу на најн

е  енергије 

рвентног  од

на  основу  в

шених обрач

нуда  која  и

иране  по  о

сту  Укупну  в

је  понудио 

е елементе:

у  понуде  (к

тет,  годишњ

ржавања  и 

авеза,  посе

, и посебно 

преме и имп

он  имплеме

енергије, 

пројекција 

кова функц

их  трошкова

ње  енергије

жавања  јавн

објекта,  Сад

накнада за 

годишња 

ШКОВА УГОВ

уђача  је  об

езан  да  у  Ф

току Период

логији  за  а

бласт општинс

 

 

ната као сум

нижу понуђе

(ВЕК2)  у  од

државања  у 

висине  ГУЕЕ

чуна у Обра

ма  највећу 

падајућој  в

вредност  по

највишу  Г

које  једино 

ња  потрошњ

укупни  тро

ебно  заПри

за Гарантни

плементаци

ентације  М

референтн
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ан производ

нишући, одн

љено.  Искази

о, али допри

осредно сао

икације пр

та енергетс

е  наручују

е су обавезу

жене  специф

ра,  радови

требама нар

е,  укључујућ

енергије  и 

ину  и  опис 

и  обезбеђ

добара,  ев

навести  и 

е предмет ја

не  и  техничк

ли  делова 

условом  у

цификација

обра,  услуг

енергетске

а оставити м

ајућег доказ

оје је спрове

менаџере за об
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овање енер

оводне мреж

редовног од

ти укључени

јавне набав

ца и понуђач

з дефиници

д, радове ил

носно да се 

ивање  ове 

иноси већој 

општава циљ

редмета ја

ке ефикасно

у  представљ

ујуће, те се 

фикације.  У

  или  услуг

ручиоца. У с

ћи  димензи

друге  битн

материјала

ђивања  гар

вентуалне 

захтевани 

авне набавк

ка  докумен

спецификац

у  случајеви

ма.  Конку

ге  или  рад

е  ефикаснос

могућност до

за,  као што 

ела овлашће

бласт општинс

 

 

гетских сист

же или тран

државања т

и у конкурсн

ке (роба, ра

ча.  

ију предмета

ли услугу. О

њоме не п

намере  кро

транспарен

љ због кога с

авне набав

ости у јавне

ља  нарочи

понуда мож

У  специфик

ге  који  се 

спецификац

ије,  квалите

не  ресурсе 

,  производа

анције  квал

додатне  у

технолошк

ке. У случају

тација  и  пл

ција  из  међ

ма  када  с

рсна  докум

ови  са  одр

сти,  одгова

оказивања и

је потврда,

ена организ

ске енергетике

тема и зград

нспортних с

техничких си

ну документ

адова и услу

а јавне наба

Ова намера 

рејудицира

оз  дефиниц

нтности сам

се она врши

вке (роба, р

е набавке, сп

ито  значаја

же одбацити

ацијама  мо

набављају 

ијама се де

ет,  сигурнос

током  кори

а,  добара, 

литета,  рок

услуге  и 

и  процеси 

у већих прој

ланови.  Зако

ђународних 

се  карактер

ментација 

ређеном  ек

рају  дефин

испуњеност

,  технички д

зација 

е 

да, али тако

система, пла

истема, итд.

тацију кроз 

уга);  

авке искаже

треба да се

 одређена н

цију  предме

е јавне наба

и. 

радова и у

пецификаци

ан  део  ко

и ако предм

орају  бити 

на  начин 

финишу: тех

ст,  ниво  ути

ишћења  про

радова  или

к  извршења

сл.  У  тех

и  матери

еката, саста

оном  је  доз

еколошких

ристике  ен

може  укљ

колошком  о

нисаним  тех

ти услова и н

досије прои

ође важи 

анирања 

  

следећа 

е намеру 

е искаже 

набавка, 

ета  јавне 

авке, јер 

услуга) 

ија роба, 

онкурсне 

мет јавне 

описани 

који  је 

хничке и 

ицаја  на 

оизвода, 

и  услуга, 

а,  место 

хничким 

ијали  за 

авни део 

звољено 

х  ознака 

ергетске 

ључивати 

ознаком, 

хничким 

на други 

извођача 



 

  

 

При  на

ефикасн

набављ

енергет

коју  је 

задатко

смислу 

дефини

укључит

још  нек

будућно

који тро

у специ

Техничк

потрош

пројект

могућно

система

одговар

које то м

случају,

каракте

Веома 

прилико

разновр

одговар

то има 

потрош

процесу

енергет

Ако је к

може у

захтева 

конкурс

задовољ

дужан д

15.1.3

Аспект 

набавци

релеван

енергет

одговар

пројекто

прилож

бавци  доба

ности  треб

ају.  Ако  је 

тске  ефикас

навео  прој

ом, треба ра

укључивањ

сање  није 

ти максимал

ком  каракте

ости  очекује

оше енергију

фикацији пр

ке  специфи

њу  енергиј

не докумен

ост њене  из

а који  је пре

рајућу струч

меродавне 

  као  и  техн

еристика.  

је  тешко  д

ом  дефинис

рсне.  Када 

рајући начин

смисла. За о

њу  енергиј

у,  те  на  осн

тских услуга 

критеријум 

зети  у обзи

које  је  нав

сној  докум

љити у пону

да то посебн

3 Услови з

енергетске 

и и то кроз д

нтних за кон

тске  ефикас

рајуће  лице

овање, техн

жи  одговара

Приручник за

ара  која  тр

а  обухвати

техничка  с

ности  утврђ

јектант.  Ако

азмотрити м

ња  и  овог  за

потребна 

лно дозвољ

еристичном 

е  доношењ

у, биће могу

роизвода. 

кације  доба

е  у  неком 

нтације. У сл

зраде,  уз  на

едмет проје

ну помоћ з

техничке ка

ничке  станд

дати  општу 

сања  специ

су  у  пита

н укључити 

остале услу

е  и  воде  у

нову ње  сач

подробније

за избор на

ир и  варијан

вео  у  технич

ентацији  н

уди са варија

но нагласи у

за учешће 

ефикасност

доказивање

нкретну јавн

сности,  треб

енце,  како  з

ничка контр

ајуће  доказ

а енергетске м

роше  енерг

ити  захтева

спецификаци

ђен у пројек

о  ниво  ене

могућност ре

ахтева.  У  сл

израда  про

љену потрош

режиму  ра

ње  правилни

уће навести

ара,  која  н

објекту  ил

лучају да пр

авођење  за

екта у проје

а припрему

арактеристи

дарде  на  ко

препоруку

ификација  з

ању  услуге

захтев за е

ге треба спр

у  неком  јав

инити  одго

е је објашње

ајповољније

нте понуда 

чким  специ

наведе  мин

антама. Ако

у јавном поз

у јавној н

ти  се  може

е одговарају

ну набавку. 

ба  имати  у

за  појединц

ола, извође

зе.  Поред

менаџере за об

Страна 245 

гију,  критер

аном  техни

ија  део  про

ктном задат

ргетске  ефи

евизије прој

лучају  да  је

ојекта,  у  сп

шњу енергиј

ада.  С  обзи

ика  о  енерг

 и захтевану

е  троше  ен

ли  производ

ројектна док

ахтева  везан

ектном зада

у техничке с

ке и њихове

оје  се  треба

у  за  укључи

за  набавку 

  пројектов

нергетском 

ровести стр

вном  објект

оварајућу  сп

ен у поглављ

е понуде еко

које  су  под

ификацијама

нималне  те

о понуда са в

зиву и у конк

набавци 

е  укључити 

уће техничке

Када се рад

у  виду  да  с

це,  тако  и 

ење радова,

тога,  често

бласт општинс

 

 

ријуме  мин

ичком  спец

ојектне  док

тку,  онда  тр

икасности  н

јекта од стр

е  јавна  наба

пецификациј

е или воде 

ром  на  то  д

гетском  обе

у класу енер

нергију  и  во

дном  систе

кументација

них  за  енер

атку. Ако  то 

спецификац

е вредности

а  позвати  п

ивање  аспе

услуга,  с  об

ања  и  пла

ефикаснош

учну анализ

ту  или  у  ра

пецификациј

љу 14. 

ономски на

днели понуђ

а.  Наручила

ехничке  сп

варијантама

курсној доку

и  у  услове

е и кадровс

ди о јавним

су  за  већи

за  фирме  (

, стручни на

о  је  неопх

ске енергетике

нималне  зах

цификацијом

кументације

реба поштов

није  био  за

ране компет

авка  добара

ју  производ

у номиналн

да  се  у  наш

ележавању 

ргетске ефик

оду  али  не

му,  по  пра

а не постоји

гетску  ефик

није могућ

ције. Стручн

и треба захт

приликом  н

еката  енерг

бзиром  на 

анирања,  о

шћу у пројек

зу о начини

адном,  одн

ју.  Специфи

јповољнија

ђачи које ис

ац  је  у  том 

ецификациј

а није дозво

ументацији

е  за  учешће

ке опремље

 набавкама

ну  услуга  и

(израда  студ

адзор), за шт

одно  да  п

е 

хтеване  ен

м  добара 

е,  а  захтева

вати  специф

ахтеван  про

тентних стру

а  таква  да  з

да  обавезн

ном и, по по

шој  земљи 

различитих 

касности пр

епосредно  у

авилу  проис

и, треба раз

касност  обје

е,  треба по

о лице ће у

евати у кон

авођења  те

гетске  ефик

то  да  су  о

обавезно  тр

ктни задатак

има на које 

носно  произ

ичан  случај 

 понуда, на

спуњавају м

случају  дуж

је  које  се 

ољена, нару

.  

е  понуђача 

ености и реф

 у оквиру п

и  радова  п

дија  оправд

та понуђач 

понуђач  рас

ергетске 

која  се 

ни  ниво 

фикацију 

ојектним 

учњака у 

за  њено 

но  треба 

отреби, у 

у  скорој 

уређаја 

оизвода 

утичу  на 

стичу  из 

мотрити 

екта  или 

тражити 

утврдити 

кретном 

ехничких 

касности 

оне  врло 

реба  на 

к где год 

утичу на 

зводном 

набавке 

аручилац 

минимум 

жан  да  у 

морају 

училац је 

у  јавној 

ференци 

ројеката 

потребне 

даности, 

мора да 

сполаже 



 

  

 

одговар

Коначно

услуге и

вези са 

15.1.4

Критери

 

 

Критери

зависно

испорук

квалите

енергет

гаранци

функцио

елемент

Наручил

најпово

критери

Када се 

искључи

нису на

критери

ефикасн

роба, ра

У случај

уврстит

минима

доделу 

зависно

до знањ

енергет

задовољ

С  обзир

набавка

најпово

могуће.

15.1.5

Аспекти

наручио

наведен

рајућом  опр

о, понуђач т

и у  сличном

конкретном

4 Критери

ијуми за оце

Економски 

Најнижа по

ијум  еконо

ости  од  пре

ке  или  изв

ет, техничке 

тска  ефикас

ија,  обавезе

оналне  кар

та  критери

лац  спровод

ољније  пону

ијума.  

наручилац 

иво на пону

ведени у сп

ијум  за  избо

ности у случ

адова или у

ју економск

и  параметр

алне захтеве

уговора  ћ

ости од понд

ња да је нар

тски ефикасн

љава неки д

ром  на  нач

ама  у  који

ољнија пону

 

5 Елемент

и  енергетск

оца и понуђ

ни у моделу

Приручник за

ремом  за  и

треба да пр

м обиму,  чи

м јавном наб

ијуми за до

ењивање по

најповољни

нуђена цена

омски  најпо

едмета  јавн

ршења  усл

и технолош

сност,  услов

е  у  погледу

рактеристике

ијума  у  кон

ди  избор  и

уде  тако  ш

определи з

уђеној цени

пецификаци

ор  најповољ

чају примен

слуга.  

ки најповољ

ре  енергетск

е које прои

ће  у  одређ

дера елеме

училац вољ

на понуда н

други утврђе

чело  економ

има  се  узи

уда треба да

ти уговор

ке  ефикасн

ђача. Иако о

у уговора ко

а енергетске м

извођење  р

ружи доказе

ме потврђу

бавком   

оделу угов

онуда и дод

ија понуда, и

а.  

овољније  п

не  набавке,

луге  или  ра

шке преднос

ви  сервисир

у  резервни

е  и  др.  Нар

нкурсној  до

између  дост

што  их  ран

за критерију

и, што значи

јама произв

љније  понуд

не критерију

љније понуд

ке  ефикасно

зводи, радо

ђеној  мери

ента критер

љан да плати

неће бити из

ени критери

мичности  и

имају  у  об

а буде крите

а између н

ости  могу 

ови елемент

ји је саставн

менаџере за об
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радова,  о  ч

е да  је већ 

ује да ће би

вора 

елу уговора

или 

понуде  засн

  као  што  с

адова,  теку

сти, еколош

рања  и  тех

х  делова, 

ручилац  од

окументаци

тављених  по

нгира  на  о

ум најниже п

и да их у слу

вода, радов

де.  Другим 

ума најниже

е је у елеме

ости.  Тада  ћ

ови или усл

и  фаворизи

ијума енерг

и и нешто ви

забрана ако

ијум.  

и  ефикаснос

бзир  аспек

еријум за из

наручиоца

бити  увед

ти немају ут

ни део конк

бласт општинс

 

 

чему  такођ

реализовао

ити у  стању 

а могу бити:

нива  се  на

су:  понуђен

ући  трошко

ке предност

хничка  пом

пост‐гаранц

дређује  рела

ји,  тако  да

онуда  прим

снову  понд

понуђене це

учају да зах

ва или услуг

речима,  ук

е цене могућ

енте критер

ће  техничке

луге морају 

ирати  енер

гетске ефик

ише за енер

о је значајно

сти  употреб

кти  енергет

збор најпов

а и понуђа

дени  и  кро

ицај на дод

урсне докум

ске енергетике

ђе  треба  да

о сличне исп

да испуни 

а  различит

на  цена,  усл

ви,  трошко

ти и заштит

моћ,  гарантн

цијско  одрж

ативни  знач

а  збир  пон

меном  крит

дера  одређ

ене, додела

хтеви за ене

а није могућ

кључивање 

ће је само к

ријума за из

е  специфика

задовољити

гетски  ефи

асности. Ов

ргетски ефи

о скупља од

бе  јавних  с

тске  ефика

ољнијег пон

ача 

оз  елемент

делу уговора

ментације.  

е 

а  приложи 

поруке, рад

уговорне об

тим  елемен

лови  плаћа

овна  економ

а животне с

ни  период 

жавање,  ест

чај  (пондер

ндера  изно

еријума  еко

ђених  за  е

а уговора се 

ергетску ефи

ће вреднов

аспекта  ен

кроз специф

збор понуде

ације  предс

и, а критери

икаснију  по

вим се  јасно

каснију пон

д осталих ил

редстава,  у

сности,  еко

нуђача кад 

те  уговора 

а, морају би

доказе. 

дове или 

бавезе у 

нтима  у 

ања,  рок 

мичност, 

средине, 

и  врста 

тетске  и 

р)  сваког 

оси  100. 

ономски 

лементе 

заснива 

икасност 

ати кроз 

ергетске 

фикацију 

е могуће 

стављати 

ијуми за 

онуду,  у 

о ставља 

нуду, али 

и ако не 

у  јавним 

ономски 

год је то 

између 

ити јасно 



 

  

 

15.2 Ј

Искуств

набавке

увођењ

започет

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Усвајањ

његове 

ефикасн

Овим  се

које нар

обзира 

најпово

Минима
примењ

Канцела

ефикасн

на  сназ

интерне

Канцела

прилаж

уз  коју

каракте

Фрижид

критери

ефикасн

означав

Јавне наба

а из ЕУ пока

е,  када  још 

е  енергетск

ти кроз јавне

Набавке кан

Набавке уре

Набавке еле

Набавке мо

Набавке  гр

реконструк

њем Закона о

конкретиза

ности у пост

е Правилни

ручиоци одр

на то да ли

ољније пону

ални критер
њују се на на

1) Канцелар
рачунаре,  и
мањег  фор
фотокопир 

2) Фрижиде

3) Уређаја з

4) Унутрашњ

аријска  ин

ности ако и

зи  на  дан  п

ет  страници

аријска инф

же писану из

у  прилаже

еристикама п

дери  и  фр

ијуме  ЕЕ  ак

ности  (енг. 

вање енерге

Приручник за

авке у кој

азују да је у 

није  постој

ке  ефикасно

е набавке сл

нцеларијске

еђаја за кли

емената сис

оторних вози

рађевинских

цију, санаци

о јавним наб

ације  кроз П

тупку јавне н

иком пропис

ређују у пос

и је за оцењ

де или најн

ријуми у по
абавку: 

ријске инфо
интегрисане
рмата  и  рад
апарати, ске

ера и фрижи

за климатиз

њег и спољн

нформатичк

спуњава на

покретања 

и  на  којој 

форматичка 

зјаву да опр

е  технички

производа. 

рижидери 

ко  имају  кл

Energy  Effic

етске ефикас

а енергетске м

је се укљу

раној фази 

јао  заокруж

ости  у  јавн

ледећих про

е информати

иматизацију

стема унутра

ила; и 

х  и  изолаци

ију или адап

бавкама [2]

Правилник 

набавке  до

сују минима

ступку јавне

ивање пону

иже понуђе

гледу енерг

орматичке о
е  рачунаре,
дне  станице
енери и виш

идера са оде

ацију; 

ног осветље

ка  опрема 

јновије Ene

поступка  ја

се  објављу

опрема мор

рема испуњ

и  досије  п

са  одељко

асу  енергет

ciency  Index)

сности расхл

менаџере за об
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учују асп

укључивањ

жени  правн

е  набавке  б

оизвода и ус

ичке опреме

;  

ашњег и јав

ионих  мате

птацију пост

 и Закона о 

о минимал

бара [5] је д

ални  критер

е набавке до

уда и додел

ене цене.  

гетске ефика

опреме која
,  танке  кли
е,  мониторе
шенаменски

ељком за за

ења. 

испуњава

ergy Star[6] к

авне  набавк

ују  Energy

ра на себи и

ава минима

произвођач

ом  за  зам

тске  ефикас

)  EEI  <  22  у

ладних уређ

бласт општинс

 

 

екти ене

ња аспеката е

и  оквир  и  п

било  најцел

слуга:  

е;  

вног осветље

еријала  за 

ојећих објек

ефикасном

ним  критер

дошло до ве

ријуми  у  по

обара. Ови 

лу уговора о

асности про

а обухвата п
јенте  (енг. 
е  и  уређаје
и уређаји; 

амрзавање х

а  минимал

критеријуме

ке  а  који  су

Star  критер

имати ознак

алне критер

а  са  вид

рзавање  х

сности  А+++

у  складу  са 

ђаја за дома

ске енергетике

ергетске 

енергетске е

потребно  и

лисходније 

ења; 

потребе  из

ката.  

м коришћењ

ријумима  у 

еликог напр

огледу  енер

критеријум

одређен кри

описани ови

персоналне 
thin  clients
  за  обраду 

хране; 

лне  критер

е енергетск

у  објављен

ријуми  ене

ку Тип I Ener

ријуме енер

дно  означе

ране  испуњ

+,  односно 

прописима

аћинство. Д

е 

ефикасно

ефикасности

скуство  у  п

и  најједно

зградње  но

у енергије [

погледу  ене

етка у овој о

ргетске  ефик

и се приме

итеријум еко

им Правилн

рачунаре, n
),  физичке 
  слике,  као

ријуме  ене

их својстава

и  на  одгов

ергетских  св

rgy Star или 

ргетске ефик

еним  реле

њавају  мин

индекс  ен

а  којима  се 

оказ да фри

ости 

и у јавне 

римени, 

ставније 

вих  или 

3], као и 

ергетске 

области. 

касности 

њују без 

ономски 

иком [5]  

notebook 
сервере 

о  што  су 

ергетске 

а који су 

варајућој 

војстава. 

понуђач 

касности  

вантним 

нималне 

ергетске 

уређује 

ижидери 



 

  

 

и  фриж

енергет

расхлад

енергет

Једнока

ефикасн

номина

коефиц

COP≥3,1

ефикасн

једнока

енергет

SEER≥5,

критери

са  пода

означав

Неусме

енергет

имају E

век од 

енергет

Усмерен

угла  од

испуња

односно

и  живот

означав

Неусме

ако има

век  од 

ефикасн

Усмерен

ако има

век  од 

ефикасн

Горе на

саобраћ

осветље

Доказ д

ознака 

прописо

Доказ  д

прилаж

жидери  са 

тске ефикасн

дном  уређа

тске ефикасн

анални  уре

ности  ако 

лни  коефи

ијент  греја

10 за двокан

ности  уређа

анални  испу

тске  ефикас

1 и сезонск

ијуме енерг

ацима  о  рас

вање енерге

рене сијали

тске ефикасн

EI ≤ 0,24 и ж

најмање 15

тске ефикасн

не сијалице

д    srad,  шт
вају миним

о ако имају 

тни  век  од 

вање енерге

рене сијали

ају класу ен

најмање  16

ности електр

не  сијалице

ају класу ен

најмање  16

ности електр

ведени крит

ћајну  сигна

ења. 

да сијалице и

електричне

ом  [9]  који

да  сијалице

же технички д

Приручник за

одељком 

ности је одг

ју  за  дома

ности расхла

ђаји  за  кл

имају  клас

ицијент  хла

ња  (енг.  C

налне уређа

аја  за  клима

уњавају  мин

сности  А  и

и коефиције

етске ефика

схладном  у

етске ефикас

це намењен

ности ако и

животни век

5 000  сати  з

ности електр

е (сијалице с

о  одговара 

алне критер

EEI ≤ 0,40 и 

најмање  15

етске ефикас

ице намење

ергетске еф

6  000  сати  у

ричних сијал

е  намењене

ергетске еф

6  000  сати  у

ричних сијал

теријуми ен

лизацију,  к

испуњавају 

е  сијалице 

м  се  уређу

е  имају  одг

досије прои

а енергетске м

за  замрза

говарајућа о

аћинство  у 

адних уређа

лиматизациј

су  енергетс

ађења  (енг

Coefficient  o

аје, у складу

атизацију.  У

нималне  кр

ли  вишу,  о

ент грејања

асности  је о

ређају  за  д

сности уређ

не за унутра

имају класу 

к од најмањ

за  класу А+,

ричних сијал

са најмање 

конусу  са 

ријуме ако 

животни ве

5  000  сати 

сности елек

не за споља

фикасности А

у  складу  са

лица [9]. 

е  за  спољаш

фикасности А

у  складу  са

лица [9]. 

нергетске еф

као  ни  на 

минималне

или  прилож

ује  означава

говарајући  в

извођача. 

менаџере за об
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авање  хран

ознака на ур

складу  са 

аја за домаћ

ју  испуњав

ске  ефикасн

г.  Energy 

of  Performan

 са прописо

Уређаји  за 

ритеријуме 

односно  ак

а SCOP≥3,40

одговарајућа

домаћинство

аја за клима

ашње осветљ

енергетске 

ње 8000 сати

,  у  складу  с

лица [9]. 

80% излазн

углом  од  1

имају класу

ек од најмањ

за  класу  А+

тричних сиј

ашње осветљ

А+ или виш

а  прописом 

шње  осветљ

А+ или виш

а  прописом 

фикасности 

сијалице 

е критеријум

жена  листа 

ање  енерге

век  трајања

бласт општинс

 

 

не  испуњав

ређају или п

прописом 

ћинство [7].

ају  миним

ности  А  ил

Efficiency  R

nce)  COP≥2

ом којим се у

климатизац

енергетске 

ко  имају  се

. Доказ да у

а ознака на

о  у  складу 

атизацију [8

љење испуњ

ефикасност

и за класу А

а  прописом

ног светлосн

20°)  намењ

у енергетске

ње 8 000 сат

+,  у  складу 

алица [9]. 

љење испуњ

у, односно 

којим  се  у

љење  испуњ

у, односно 

којим  се  у

не примењу

које  се  ко

ме енергетск

са  подаци

етске  ефика

а  представљ

ске енергетике

вају  миним

риложена л

којим  се  у

алне  крите

ли  вишу,  о

Ratio)  EER≥

2,3  за  једно

уређује озна

цију  који  ни

ефикасност

езонски  кое

уређаји испу

а уређају ил

са  прописо

8]. 

њавају мини

ти А, А+ или

А, односно E

м  којим  се  у

ног зрачења

њене  за  унут

е ефикаснос

ти за класу А

са  прописо

њавају мини

ако имају E

ређује  озна

њавају  мини

ако имају E

ређује  озна

ују се на сиј

ористе  за  с

ке ефикасно

има  о  сијал

асности  еле

ља  изјава  п

е 

малне  крит

листа са под

уређује  озна

еријуме  ен

односно  ак

≥2,6  и  ном

оканалне, 

ачавање ен

ису  двокана

ти  ако  има

ефицијент  х

уњавају мин

ли приложен

м  којим  се 

ималне крит

и вишу одно

EEI ≤ 0,17 и ж

уређује  озна

а унутар про

трашње  осв

сти А, А+ ил

А, односно E

ом  којим  се 

ималне крит

EEI ≤ 0,17 и ж

ачавање  ен

малне  крит

EEI ≤ 0,18 и ж

ачавање  ен

алице које с

специјалне 

ости је одго

лицама  у  ск

ектричних  с

понуђача  уз

теријуме 

дацима о 

ачавање 

ергетске 

о  имају 

минални 

односно 

ергетске 

лни  или 

ају  класу 

хлађења 

нималне 

на листа 

уређује 

теријуме 

осно ако 

животни 

ачавање 

осторног 

ветљење 

ли вишу, 

EEI ≤ 0,18 

уређује 

теријуме 

животни 

ергетске 

теријуме 

животни 

ергетске 

служе за 

намене 

варајућа 

кладу  са 

ијалица.  

з  коју  се 



 

  

 

 

15.3 С
е

Једна  о

припрем

реализа

квалите

великој

Техничк

обавезн

партија 

произво

објекти

захтеве 

а  одно

испитив

техничк

инспекц

Наручил

односи 

стандар

стандар

или заје

функцио

прецизн

добра, у

Доказ о

деклара

усаглаш

или  бил

техничк

стандар

примењ

Иако је 

у  пракс

ефикасн

прилико

енергет

1. 

Специфич
нергетск

од  најважни

ма  технички

ацију  проје

ета и цене п

 мери завис

ке  специфи

ни  саставни

производа

оди, радови

ван  и  који 

у погледу к

се  се  на  о

вања, паков

ке  специфик

цији и услов

лац  је  дужа

на  сваку  п

рде који се 

рда нема у С

едничке  тех

оналне  кар

ни и  јасни к

услуге или р

о усаглашен

ација  о  ус

шености у ск

ло  које  дру

ком  специф

рде, а који с

њују и изрич

закон прил

си  се  често

ности отежа

ом  припре

тске ефикасн

Реализација

уговора,  тр

месец  дана

продужава.

Приручник за

чност јав
ке ефикас

ијих  активн

их  специфи

екта.  Рентаб

о којој су на

си од адеква

кације  и  пр

и  део  конку

а,  радова,  м

и, материјал

одговара  п

квалитета, п

обезбеђива

вање, обеле

кације могу

вима преузи

ан  да  навед

појединачну

примењују 

Србији, уз п

хничке  спец

рактеристике

како би пон

радове који 

ости добар

аглашеност

ладу са стан

уго  одговара

икацијом.  Б

се односе н

ито наведу 

ично преци

о  јављају  сл

ано реализуј

еме  технич

ности потре

а  јавне  наб

аје  најмање

а.  Сваким 

.  Период  к

а енергетске м

вних наба
сности 

ости  прили

икација  за  ја

билност  пр

абављена од

атне припре

ројектна  до

урсне  доку

материјала,

ли, опрема, 

потребама 

ерформанс

ње  квалите

жавање и е

у  садржати 

имања, као и

де  техничке

у  јавну  наб

у Републиц

озивање на

цификације. 

е  или  захте

нуђачи могл

су у складу 

а, услуга ил

и,  сертифи

ндардима и

ајуће  средст

Битни  захте

на безбедно

у конкурсно

изан у погле

лучајеви  да

ју због греш

чке  специф

бно имати с

бавке  велик

е  два  месец

евентуални

који  је  на 

менаџере за об
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вки у окв

иком  припр

авну  набавк

ројеката  ен

дређена доб

еме техничк

окументациј

ментације 

,  опреме  и

или услуге 

наручиоца. 

и, енергетск

ета,  термин

етикетирање

и  прописе  о

и о техници 

е  специфика

бавку,  уз  по

ци Србији, а 

а европске с

Наручилац

еве  за  извр

и да припр

са њиховим

ли радова с

икат,  акред

 сродним д

тво  којим  п

еви  који  нис

ост и друге 

ој документ

ду захтева з

а  се  јавне 

шака или неј

фикације  ја

следеће у ви

е  вредност

ца  а  реализ

им  пригово

располагањ

бласт општинс

 

 

виру реал

реме  пројек

ку  добара, 

ергетске  еф

бра, радови

ке специфик

а  представљ

а  у  којима

ли  услуга. 

који се наб

Техничке  с

ке ефикасно

нологију,  о

е. У случају 

о  нацртима

или методу

ације  у  кон

озивање  на

у случају ка

стандарде и

ц може у ок

ршење  посл

еме своје п

м објективни

а техничким

дитација  и 

окументима

понуђач  док

су  укључен

захтеве од 

ацији. 

за технички 

набавке  у 

јасноћа у те

авне  набав

иду:  

и,  од  донош

зација  јавне

ором  понуђ

њу  за  реал

ске енергетике

изације п

кта  енергетс

услуга  и  ра

фикасности 

и и услуге. За

кације.  

љају  технич

  су  одређе

Оне  морају

бављају опи

спецификац

ости, сигурн

знаке,  испи

набавке гра

а  и  обрачун

у градње.  

курсној  док

а  законе,  те

ад таквих те

ли европске

виру  специ

ла,  који  мо

понуде, а на

им потребам

м специфик

други  резу

а за оцењив

казује  усагл

и  у  важеће

општег инт

део конкур

оквиру  пр

ехничкој спе

вке  за  реа

шења  одлу

е  набавке  м

ђача  се  ова

изацију  пр

е 

пројеката

ске  ефикас

адова  потре

веома  зав

ато успех пр

чке  захтеве

ене  каракте

у  омогућит

шу на начи

ције  могу  са

ости или ди

итивање  и 

ађевинских 

у  трошкова

кументацији

ехничке  пр

ехничких пр

е техничке л

фикација на

рају  бити  д

аручиоци да

ма.  

ацијама мо

ултати  оце

вање усагла

лашеност  по

е  техничке  н

ереса, мора

рсне докуме

ројеката  ен

ецификацији

ализацију 

ке  до  потпи

мале  вредно

ај  период 

ојекта  је  н

а 

ности  је 

ебних  за 

виси  од 

ројекта у 

  који  су 

еристике 

ти  да  се 

н који је 

адржати 

имензија 

методе 

радова, 

,  проби, 

и  која  се 

описе  и 

рописа и 

лиценце 

авести и 

довољно 

а набаве 

оже бити 

ењивања 

шености 

онуде  са 

норме  и 

ају да се 

ентације, 

ергетске 

и. Зато је 

пројекта 

исивања 

ости  око 

додатно 

најчешће 



 

  

 

2. 

3. 

ограничен, 

посебно од

је  везан  за

радове ван

специфичне

средстава. 

могуће  и  ц

јавних наба

Досадашње

општинских

којих подно

проблем у 

понуда.  По

задовољени

које припре

лице)  а  по

задовољени

Зато  технич

пажњом, ка

спречила  м

квалитету п

а.   Спи

услу

и ли

б.   Опи

квал

в.   Изја

пон

одго

потр

прој

г.   Узор

изве

д.   Пот

којо

спец

4. Као осн

идејни п

5. Начин п

да  на  п

понуђач

Приручник за

те понавља

дноси на про

а  грађевинс

 сезоне или

е  последиц

Наручилац 

елисходније

авки мале вр

е  искуство 

х, показује д

осе непотпу

смислу  зад

онуде  најче

и, што  се  уг

ема понуду 

онекад  и 

и;  

чки  део  кон

ако би се из

могућност 

редмета јав

сак  најваж

уга у послед

истама купац

ис понуђаче

литета и кап

ава  о  кључ

уђача,  који

оворним  за

ребно  је  п

јектовање и

рак или фот

ести, односн

врда коју и

ом  се  потв

цификацијам

нову за прип

пројекат. То

постављања

прегледан 

чи који такв

а енергетске м

ање  јавне н

ојекте који 

ску  сезону, 

и их одложи

це  у  вези 

мора  пажљ

е  реализова

редности;  

у  реализа

да се на кон

уне, односно

овољавања

шће  бивају

главном мо

(најчешће ј

намерном 

нкурсне  док

збегле недо

за  пригово

вне набавке

нијих  испо

дње три год

ца односно 

ве техничке

пацитета за 

ном  технич

и  ће  бити  о

а  контролу 

риложити 

или извођењ

тографија п

но пружити;

здаје овлаш

врђује  ускла

ма или стан

прему техни

о се посебно

а техничких 

начин  прип

е захтеве не

менаџере за об
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набавке мож

се реализују

тако  да  по

ити за поче

са  обезбеђ

љиво  да  пр

ати  једну  ја

ацији  проје

нкурсе јавља

о неисправн

а  законских 

у  одбачене 

оже приписа

је сачињава

превиђању

кументације

оречености, 

оре  понуђа

е као што су:

ручених  до

дине, са изн

наручилаца

е опремљен

истраживањ

чком  особљ

одговорни 

квалитета. 

и  списак  о

ње радова; 

роизвода и 

;  

шћени орган

ађеност  пр

ндардима тр

ичке специф

о односи на 

захтева тре

преми  све 

е испуњавај

бласт општинс

 

 

же цео прој

у из донаци

онављање  ја

етак наредн

ђивањем  ил

роцени  да 

авну  набавк

еката  енер

а релативно

не понуде, 

одредби о 

управо  зат

ати  недовољ

а администр

у  чињенице

е  треба  при

недоследно

ча.  Препор

: 

обара,  изве

осима, дату

а;  

ности и апар

ње и развој; 

љу  и  други

за  извршењ

Ако  врста  у

особља  са 

описа радо

н или орган

роизвода,  о

раженим у к

фикације тре

предмер ра

еба да буде 

доказе  о  и

ју одврате о

ске енергетике

екат довест

ија. Такође, 

авне  набав

е сезоне, ш

ли  повлаче

ли  је  у  ко

ку  велике  вр

гетске  ефи

о мали број 

што наручи

минимално

то  што  техн

љном  знањ

ративно осо

е  да  техни

премити  са

ости или гре

ручује  се  т

едених  рад

умима, окон

ратуре, мер

 

м  стручњац

ње  уговора

услуга  или 

одговарајућ

ова или услу

низација за 

односно  усл

конкурсној д

еба користи

адова и потр

такав да се

испуњеност

од учешћа на

е 

ти у опаснос

велики део

ке  може  по

што све мож

ењем  фина

онкретној  си

редности  ил

икасности, 

понуђача, м

оцу ствара 

ом броју ис

нички  захте

њу  особља  п

обље, а не т

ички  захтев

  највећом м

ешке и на т

тражење  д

ова  или  пр

нчаним ситу

ра за обезбе

цима  који 

а,  као  и  о 

радова  то 

ћим  лиценц

уга које ће 

контролу кв

луга  са  тех

документаци

ити главни, 

ребног мате

е понуђачу 

и  захтева, 

а тендеру. З

ст. То се 

о радова 

омерити 

же имати 

нсијских 

итуацији 

ли  више 

посебно 

многи од 

додатан 

справних 

еви  нису 

понуђача 

техничко 

ви  нису 

могућом 

тај начин 

оказа  о 

ружених 

уацијама 

еђивање 

раде  за 

лицима 

налаже, 

цама  за 

понуђач 

валитета 

хничким 

ији;  

односно 

еријала;  

помогне 

а  да  се 

Зато, кад 



 

  

 

15.4 Т

15.4.1

Устаљен

произво

понуђач

придаје

понуде.

исправн

минима

има  бро

резулта

трошко

понекад

броју  с

експлоа

укључит

припрем

услуге н

услуга  з

неколик

набавки

корисни

Прва се

јер је њ

набавке

буџетск

год  је  т

табелар

релеван

прилож

6. Успешн

преко  п

више из

посебно

начин д

7. Када  су

испуње

проверу

случајев

понуђач

установ

финанси

Трошак јав

1 Стварни

на  пракса  п

ода,  услуга 

ча, било так

е  највиши  р

. То само по

но и довољн

алан број по

ојне  недост

т  имају  сво

ве.  Детаљн

д  и  немогу

случајева,  н

атације  пре

ти оба крит

ма служба к

неадекватно

за  више  бу

ко  начелни

и,  јер  укупн

ик сноси пој

е препорука 

њихово избе

е  не  треба 

ких  корисни

Приручник за

то  могуће,  з

рно, а парам

нтни  докум

жити;  

а  реализац

понуђача,  д

заћи у сусре

о  односи  на

доприноси т

у  у  питању

ности  техни

у,  тзв.  чек л

ви  ненамер

ча.  Чек  ли

вљавање  об

ијског обезб

вне набав

и трошков

приликом  и

или радова

ко што се он

релативни  з

о себи није 

но детаљно 

отребних тех

татке,  јер  се

оје  времен

није  размат

ће  због  ин

непосредни 

едмета  јавн

теријума у н

која није ко

ог квалитета

џетских  кор

х  препорук

и  трошак о

једине трош

односи на 

гавање најб

да  значи 

ика  ефикасн

а енергетске м

захтеве  на 

метре квали

ент  (правил

ција  јавне  н

до  евентуал

ет понуђачи

а  увид  у  пр

оме да на те

у  набавке 

ичких  захте

листу, и  траж

рног  изостав

исту  је  мо

бавезних  ус

беђења.  

вке 

ви јавне н

извођења  ја

а примењује

на одређује 

значај  када 

погрешно, п

урађена. У 

хничких кар

е њиме  не  у

ско  трајањ

рање  ствар

херентних 

трошак  ја

не  набавке 

набавку.  Так

орисник пре

а. Слично се

рисника.  У 

ка  о  начини

птерећује  ја

шкове предм

свођење на

бољи начин 

одрицање 

нијим  кориш

менаџере за об
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основу  који

итета специ

лник,  станда

набавке  је  у

них  спољни

има у оквир

ројектну  док

ендер прист

за  које  се

ва,  веома  ј

жити од по

вљања  неко

огуће  прош

слова,  квал

набавке 

авних  наба

е као одлуч

као једини 

се  примењ

под условом

спецификац

рактеристик

узима  у  обз

е,  односно

рних  трошк

мањкавости

авне  набавк

други  орга

кође,  специ

едмета јавне

е дешава и 

пракси  јавн

има  смањењ

авни буџет 

мета јавне н

а најмању м

за избегава

од  потреба

шћењем  ра

бласт општинс

 

 

их  се  врши 

фицирати ш

ард  и  сл.)  и

у  интересу 

их  финанси

ру законом 

кументацију

тигне више 

е  тражи  ви

је  корисно 

нуђача да  ј

ог  од  докум

ширити  и 

лификацијам

вки  јесте  д

чујући крите

критеријум

њује  критер

м да је спец

цијама се, м

а предмета 

зир  да  пред

  животни  в

ова  предме

и  рачуновод

ке  сноси  је

ан  државне

ификацију  за

е набавке, т

приликом г

них  набавки

ња  стварно

у целини б

абавке.  

могућу меру

ање трошко

а,  већ  напр

асположиви

ске енергетике

бодовање 

што егзактни

и  навођење

свих  учесн

јера  пројек

дозвољених

у  или  посет

исправних п

ише  доказа

припремит

е попуне. Т

мената  и  ел

документи

ма  и  траже

да  се  најни

еријум за из

м за избор, б

ијум  еконо

цификација 

међутим, угл

јавне набав

дмет  јавне 

век  у  којем

ета  јавне  н

дствених  си

едан  а  опе

е  управе,  з

а предмет  ј

те се набављ

групне наба

и  у  Европи 

ог  (временс

без обзира н

у потреба за

ова. Наравно

ротив,  задо

х  ресурса. 

е 

треба  пред

ије, уз пози

е  доказа  кој

ика,  од  нар

кта.  Зато  тр

х могућност

ту  објекту.  Н

понуда;  

а  о  квалит

и  посебну  л

Тако ће се  с

иминисање

ма  потреб

еним  докум

ижа  понуђе

збор најпов

било тако ш

омски  најпо
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а енергетске м

  Набавна 

лице 3,3 EU

е компакт‐ф
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документац

луса,  јер у т

ње  у  обзир 

е 
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укљ
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макро  тело

а или када с

е 

етске 

лне енергије

стрибуције,
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проводник 
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2 ‐ ефективн

вне вреднос

о напона ко

односно нап

јединица за

Мерна  једин

ће  јединиц

од  снаге  ур

у енергију  је
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P = U I cos 

Q = U I sin 

S2 = P2+Q2
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производе и
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ункције уређ

састоје од 

електрична

упа потрош
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ривидна сна

навањем њ

ити  потрошњ

вне енергиј
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различи

(неопте
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између  два

ага (kW) тро

P

P

ном линијск

ног система

P

ог система и

тављају  ос
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лаћање  за 

одговарајућ

ако у ЕУ так

жишној  ори

некцијама 

елатности, 

, који су трж
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двија се у по

атност  снаб

зматра  у  ск

жаве и по пр

спада  још  и
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ским  постро

ом из биом

ане  су  рел

буирана)  п

ављају  скуп

Врста

лектране са п

електроенер
снаге  

индустријска

лектране са га

гасне турбин

гасне турбин

гасне турбин

лектране са к
парне турбин

ења за комби

клипни гасни
сагоревањем

противприти

кондензацио

не електране

лектране 

велике снаге

мале хидрое

Приручник за

ионог базен

остоји горњи

их  оптереће

зервоар  (тз

му  вода  се

хидроелектр

свог капаци

ких термоел

а електричн

ктране имај

ред њих кор

вљивих  изво

орима  елект

радни  проц

ојењима  ил

масе),  као и 

лативно  м

постројења 

ове  ветроге

Табела 1

а електране 

арним турбo

ргетски блоко

а постројења

асним турбоп

не велике сна

не средње сн

не мале снаге

омбиновани
не 

иновану прои

и мотори са у
м  

исна турбина

она турбина 

е 

е 

електране 

а енергетске м

а ка турбин

и и доњи ак

ења  или  пос

в.  пумпни  п

е  из  горњ

рана (тзв. ту

итета деле н

лектрана и х

е енергије 

у највећи уд

ристе се и ел

ора.  Такве 

тричне  енер

цес  је  при

ли  са  мото

мале  хидро

але  снаге 

повезана 

енератора 

16‐1‐1: Карак

oпостојењем 

ови велике 

а  

постројењем

аге 

наге  

е 
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а 

менаџере за об

Страна 266 

ни, односно 

кумулацион

стојања  виш

погон),  а  у 

њег  резерво

урбински по

а мале <30 

хидроелектр

ниског  напо

део у произ

лектране у к

су  на  прим

ргије),  сола

инципијелно

рима  са  ун

оелектране

па  се  на

директно  н

велике  уку

ктеристике р

Опс

(постројење 

100‐
по

до 

 (постројење

40 до
по

5‐
по

30 k
по

ем  30‐1
по

плотне и елек

м  1  д
по 

до

до 

300‐16
ре

30‐
по 

5‐
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са више на

ни базен, пу

шка  енергиј

периоду  ве

оара  пропу

огон). У смис

МW и велик

рана у енер

она на  висо

зводњи еле

којима се вр

мер,  електр

рну  енергиј

о  исти  као

нутрашњим 

.  Са изузетк

ајчешће  из

на  дистриб

пне  снаге 

азличитих ел

сег снага

парне турбин

1200 MW       
о блоку 

100 MW

е гасне турбин

о 510 MW      
о блоку 

40 MW           
о блоку 

kW‐5 MW        
о блоку 

1515 MW        
о блоку 

ктричне енер

о 10 МW        
модулу 

 50 MW

250 MW

600 МW по 
еактору 

800 MW         
агрегату 

30 МW

ске енергетике

а нижу коту.

умпно и турб

е  у  систему

еликог  опте

ушта  кроз 

слу закона [

ке > 30 МW.

ргетском тра

оки напон р

ктричне ене

рши трансфо

ане  на  вета

ју  (фотонап

о  и  у  тер

сагоревањ

ком великих

зводе  као 

бутивну  мре

који  се  пов

лектрана 

Елект
корисност

не кондензац

 

не)

  3

 

 

 

ргије 

 

 

е 

. Код ревер

бинско пост

у,  вода  се  п

рећења  или

турбине,  к

21] хидроел

.   

ансформато

ради пренош

ергије, како

ормација пр

ар  (ветроту

онске  елект

рмоелектран

ем  само  је

х  ветропарк

децентрал

ежу.  Ветро

везују  на  п

трични степе
ти постројења

ционог типа) 

33‐47% 

до 34% 

34‐ 43,8% 

31‐41% 

23‐33% 

48‐62,1% 

40‐48% 

15‐30% 

28‐35% 

30‐36% 

до 95% 

до 90% 

зибилне 

тројење. 

пумпа  из 

и  мањка 

као  код 

лектране 

ру врши 

шења на 

о у свету, 

римарне 

урбине  у 

тране)  и 

нама  са 

е  гориво 

кова ове 

лизована 

опаркови 

преносну 

ен 
а, нето 

             



 

  

 

‐ 

Ветротур

‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 

 

Ветропа

‐ 
‐ 

Фотонап

Укупни 

великих

или 0,35

ТЕ „Ник

ХЕ Ђерд

Бајина Б

енергет

Јавног 

(ЕМС). 

(100%). 

(дистри

капацит

Табела 1

 

микро хидр

рбине 

велике снаге

велике снаге

средње снаг

мале снаге 

микро ветро

ркови 

на копну (оn

на мору (offs

понске електр

капацитет Е

х термоелек

53 GW капа

кола Тесла“ 

дап 1 (1,059

Башта, снаге

тског учешћа

предузећа 

Власник  и  Е

На  мреж

буиране)  м

тета 77,1 МW

16‐1‐2: Капац

Приручник за

оелектране 

е (на копну –

е (на мору ‐ o

ге (на копну –

оелектране 

nshore) 

fshore) 

ране

ЕЕС у Србији

ктрана, 39.8

цитети три т

А (1,502 GW

9 GW) и ХЕ Ђ

е  2  х  307 

а, веома бит

Електропри

ЕПС  и  ЕМС 

жу  електр

мале  електр

W. 

цитети за про

а енергетске м

– оnshore)

offshore)

– оnshore)

и износи 7,1

8% или 2,836

термоелект

W ) и ТЕ „Ни

Ђердап 2 (0,

МW  (у  ген

тна и за упр

ивреда  Срби

је  Републи

родистрибуц

ране  које 

оизводњу ел
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0,

5‐

0,

до 1

до 

до 

124 GW од ч

6 GW капац
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кола Тесла“

,27 GW). У с

нераторском

ављање сис
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ика  Србија  (

ције  прикљ

нису  у  вла

ектричне ене
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о 5 MW

3 MW              

‐6 MW            

85 MW           

‐30 kW

2‐5 kW
 

1500 MW   

630 MW   

579 MW

чега су 55.2

итети 11 ве

не. Термоел

“ Б (1,160 GW

саставу ЈП Е

м  режиму  р

стемом [16].

  Јавног  пре

(100%).  Вла

ључене  су

асништву  Ј

ергије у Репу

ске енергетике

 

 

 

5% или 3,93

ликих хидр

лектране са 

W). Највеће

ЕПС је и једн

рада),  која 

. ЕЕС Србије

едузећа  Еле

сник  ЕПС  је

у  и  134 

П  ЕПС,  уку

ублици Србиј

е 

80‐85% 

до 35% 

* 

* 

* 
 

 

* 

* 

до 15% 

36 GW капац

оелектрана

највећом сн

е хидроелек

на реверзиб

је,  осим  з

е налази се у

ектромрежа

е  Република

децентрал

упног  инста

ји у 2014. год

цитети 6 

и 4,96% 

нагом су 

тране су 

билна ХЕ 

начајног 

у саставу 

а  Србије 

а  Србија 

лизоване 

алисаног 

дини [17] 
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У  окви

(електр

електри

повезан

енергије

220 kV и

којима 

напонск

развод 

омогућа

220/110

преносн

Слика 16‐1‐4

ика 16‐1‐5: С

6.1.2.3 Прен

иру  ЕЕС  ел

одистрибуц

ичне  енерги

них  електро

е су пренос

и 110 kV), ви

се омогућа

ки ниво и ра

електричн

авају трансф

0 kV, 400/11

не мреже  у

Приручник за

4: Производњ

Структура про

нос електри

лектрична 

ције,  велики

ије.  Такође,

оенергетски

сна мрежа к

исоконапонс

ва трансфор

азводних по

е  енергије

формацију и

10 kV), из пр

  електрично

а енергетске м

ња, увоз и бр

оизводње ел

ичне енерги

енергија  с

и  потрошач

  овај  систе

их  система. 

која се састо

ских трансф

рмација еле

остројења ко

е  на  истом

између две 

реносне у д

о  постројењ
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руто потрошњ

лектричне ен

ије 

е  од  мест

и)  преноси 

ем  обезбеђу

Основни  е

оји од дале

орматорски

ектричне ен

ојима се по

м  напону. 

подмреже 

истрибутивн

ње  великог 
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ња електрич

ергије у земљ

та  произво

(транспорт

ује  размену

елементи  си

ековода вис

их постројењ

нергије из  је

везује више

Мрежна  т

унутар прен

ну мрежу (н

индустријск

ске енергетике

не енергије у

љама ЕУ у 20

одње  до  ц

тује)  путем 

у  електричн

истема  за 

оких напон

ња (трансфо

едног напон

е далековод

трансформа

носне мреж

нпр. 110/35 

ког  потроша

е 

у Србији [17]

014. години [

центара  по

система  за

не  енергије

пренос  еле

ских нивоа 

рматорске с

нског нивоа

да, односно 

торска  пос

же (нпр. 400

kV, 110/10 

ача  (нпр.  11

 

[18] 

отрошње 

а  пренос 

између 

ектричне 

(400 kV, 

станице) 

 у други 

врши се 

стројења 

0/220 kV, 

kV) и из 

10/6  kV). 



 

  

 

Напонск

мрежи 

телеком

Пренос 

kV и 110

напонск

електри

електри

Делатно

енергије

Републи

енергет

подручј

дугороч

економ

трансфо

ЕМС 
 

6 
ПОГОН

А 

УКУПН
О 

ЕМС 
  

 

УКУПНО 

  

УКУПНО 

Поред 

Србији 

електро

220 kV и

Губици 

Информ

16

Од мест

извора, 

енергије

мреже 

дистриб

ки  нивои  с

може  бити

муникацион

електричне

0 kV.  Преко

ком  нивоу 

ичном  енер

ичне енергиј

ост  преноса

е у Србији о

ике Србије 

тски  субјект

у  Републик

чне  способн

ски  оправ

орматорских

10 kV 

km  Је

4,04  1

Број пост

ком. 

Преносн

17 

Преносн

17 

преносне  м

чини  и  9

оенергетски

и 110 kV. 

електричн

мације ради

6.1.2.4 Дист

та преузима

 до потрош

е. Дистрибу

водова (над

бутивних  тр

Приручник за

су  високи  з

и  двосмера

и систем, си

е енергије у 

о далековод

ЕЕС  је  пов

ргијом.  Пре

је и непосре

а  електрич

обавља  Јав

(100 %). ЕМ

т  који  је  од

ке  Србије, 

ности  систе

вдан  начин

х станица чи

Табела 

35 kV и 110
поднап.  35 k

еднос
. km 

Дво
km

167,37  74,1

Табела 16‐1

тр.  Број т

ком. 

ни однос 400/

25 

ни однос 220/

35 

мреже  и  тр

9  разводни

м системим

не  енергије

, у 2005. год

трибуција е

ања из пре

шача електри

утивни систе

дземних и п

ансформато

а енергетске м

бог  потреб

н.  Поред  п

истем даљи

оквиру ЕЕС

да 400kV пов

езан  са  ЕЕС

носни  систе

едно повезу

чне  енергиј

но предузећ

МС  је операт

дговоран  з

његово  по

ема  да  исп

н.  Преносн

ије су каракт

16‐1‐3: Мреж

0 
kV 
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ос. 
m 

Једнос
. km 

10  4630,0
8 

1‐4: Трансфор

трансф.  Инс
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MV

/x (kV) 

835

/x (kV) 

603

рансформат

их  построје

ма повезан п

е  у  пренос

дини износи

електричне

носне мреж

ична енерги
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подземних) 
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е  смањења

поменутих  п

нског управ

С Србије оба

везују се нај

С  суседних 

ем  Србије 

ује девет зем

е  и  управљ

ће Електром

тор преносн

а  рад,  одр

овезивање  с

уни  потреб

ни  систем 

теристике п

жа далеково

10 kV

Двос. 
km 

932,29

рматорске ст

ст. снага
12. 

Б

VA к

П

50 6

У

31,5 9

торских  стан

ења.  Прено

преко 22 инт

сној  мрежи

или су 3,38%

е енергије 

же, односно

ија се прено

као и прен

који прено

ица којима 
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а  губитака. 

подсистема 

вљања, мерн

вља се на т

јвећи центр

земаља  и 

део  је  пан

маља. 

љања  прен

мреже Срби

ног система 

ржавање  и 

са  другим 

бе  за  прено

Србије  ч

риказане у т

да у Србији Е

220  kV

Једнос
. km 

Дв
k

1784,5
8 

99

танице у Срби

Број постр.

ком.

Преносни од

62

Укупно 400/x

95

ница  инфра

осни  систе

терконекти

и  су  у  20

% [17]. 

о из децентр

оси системо

осни систем

се струју на

се врши  тр

ске енергетике

Пренос  ен

преносни 

не и друге п

ри напонска

и потрошње

на  њему  с

невропског 

носним  сис

ије  (ЕМС),  к

електричне

развој  пре

системима 

осом  елект

чини  мреж

табели: 

ЕМС [19] 

4

вос. 
km 

Једно
. km 

9,89 1593,9
1 

ији ЕМС [19] 

Број тран

ком.

нос 110/x (kV

126

, 220/x i 110/

186

аструктуру 

ем  ЈП  ЕМС

вна далеков

14.  години

рализовани

ом за дистри

м, састоји се

а нижим нап

рансформац

е 

ергије  у  пр

систем  обу

подсистеме. 

а нивоа: 400

е а, такође, 

се  одвија  т

система  за

стемом  еле

оје  је у вла

е енергије, 

еносног  сис

и  за  обез

тричне  енер

жа  далеко

400 kV 

ос Двос. 
km 

9 19,81 

нсф.  Инст.
2012.

MVA 

V) 

4105 

/x (kV) 

18486

преносне  м

С  је  са  су

вода напона

и  износили

их  (дистрибу

ибуцију еле

е од дистри

понским ни

ција  струје с

реносној 

ухвата  и 

0 kV, 220 

на овом 

трговина 

  пренос 

ектричне 

сништву 

односно 

тема  на 

збеђење 

ргије  на 

вода  и 

Укупно

km

9306,0
7 

 снага
. 

6,5

мреже  у 

уседним 

а 400 kV, 

и  2,44%. 
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збеђење  д

ичне енергиј

бутивни сис

исане снаге 
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рибуцију еле

тивној  мреж

и су и даље 

ције  електр

ник на тржи

ални  трошк

инфраструкт
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тику Републ
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Снабдев

енергије

продајо

којима ј

дистриб

обавља
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унутрашње 

начни потро
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р 1 ‐ Мотор.

10 kWh акт

дате у погл
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o Потрош

 Ин

 Са
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 Ин

 Усл
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 До

Специфичн

o Потрош

o Сопстве

o Губици

6.1.2.3  Сна

вање  елект
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рансформат

на реактивн

os ϕ за мото

гије и 7,5 kV

1.1). Односн

тизација по

и  индуктив

карактера 

ица је у осн

16.1.4.1. 

но  дистриб

троше  елек

иначних  уре

ема потроша

шачи  прикљ

); 

шачи прикљу

дњем напон

ектровуча в

ком напону 

ење и 

и: 

пумпање 

ња електран

лектричном

нергијом  об

услуга крајњ

е и пружање

ње дистрибу

овезивање 

 која су за т

менаџере за об
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им  пражње

и термогени

овога је да 

снаге  тако

тора).  Што 

ну енергију. 

ор је 0.80. Т

VArh реакти

но, 10 kW се

лова мотор

ног  и  капац

поништава

ови техничк

бутивне  мре

ктричну  ене

еђаја  (потро

ачи  се деле

ључени  на 

учени на ди

ну: 

возова, трам

(0,4 kV) : 

на и развод

м енергијом

бухвата  акти

њим потрош

е осталих усл

уције од сна

и  пренесе 

о овлашћен

бласт општинс

 

 

ењем  који 

, и обе комп

је фактор сн

ође  зависи 

је  фактор 

 

То значи да 

ивне енергиј

е претвори 

а. 

цитивног  ка

а  се  дода

ке мере ком

еже,  крајњ

ергију  за  ра

ошача  или 

е на следеће

индустриј

стрибутивну

мваја и троле

дних построј

м 

ивности  у 

ачима. Оно

луга крајњи

абдевања ел

електричну

на, односно 

ске енергетике

се  користе

поненте реа

наге потрош

од  начина 

снаге  већи

мотор снаг

је  (прерачу

у рад, док 

арактера  “су

вањем  уре

мпензације 

им  потрош

ад  сопствен

пријемника

е категорије

јску  мрежу

у мрежу (0,4

ејбуса (600 V

ења и 

вези  са  пр

о обухвата а

м потрошач

лектричном

у  енергију  а

имају лицен

е 

е  и  за  јавн

активног отп

шача већи о

рада  уређа

  то  је  рад 

е 10 kW сва

нава се фор

се 7,5 kVAr

упротног  зн

еђаја  капац

реактивне е

шачима  се 

ног  система

а).  У  зависн

 и групе: 

у  и  елект

4 – 35 kV): 

V ‐750 V DC)

одајом  еле

ктивности у

чима. У сист

м енергијом 

а  снабдевањ

нцу.  

но,  и  за 

пора али 

д нуле а 

аја  (нпр. 

уређаја  

аког сата 

рмулама 

r  утроши 

нака”,  тј. 

цитивног 

енергије 

називају 

  који  се 

ности  од 

тровучне 

) и 

ектричне 

у вези са 

темима у 

обавеза 

ње  могу 



 

  

 

Када се

лица  ко

испоруч

потрош

Т

Кате

Остал
који 

Купци

Купци

Укупа

Крајњим

на ЕПС С

Основна

укупној 

ниској  и

транспо

коришћ

објеката

тако да 

данима

смањењ

 говори о об

оја  купују  ел

чује  крајњи

ње: 

Табела 16‐1‐7

егорија потро

Домаћинств
(0,4 kV) 

и на ниском 
нису домаћи

(0,4 kV) 

и на средњем
(10, 20 и 35k

и на високом
(110kV) 

н број мерни

м купцима у

Снабдевање

а карактери

потрошњи

индустријск

орту.  Поред

ћењу електр

а.  Због  тога

се максима

. Када су зи

ње потрошњ

Приручник за

бављању де

лектричну  е

им  купцима

7: Укупан бро

ошње 

ва  

напону, 
инства,  

м напону  
V) 

м напону 

их места 

у Републици

е отпада 26 

истика потро

.  Разлог  за 

кој  производ

д  тога  рела

ричне енерги

а  потрошња

ална потрош

име благе,  с

ње електрич

а енергетске м

елатности сн

енергију  на

а  преко  ме

ој мерних ме

2013

3 184 5

391 7

4.31

48

3 580 5

и Србији је у

464 GWh ил

ошње елект

то  је  у  нис

дњи  и  рела

ативно  нис

ије за грејањ

  електричн

шња по прав

средње дне

не енергије

менаџере за об
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набдевања 

зивају  се  к

ерних  места

еста у Републ

3

522

12

6

579

у 2014. годи

ли 95.6 % [16

ричне енерг

ком  степен

ативно  мало

ка  цена  ел

ње, како дом

е  енергије 

вилу оствару

евне темпер

. 

бласт општинс

 

 

електрично

рајњим  куп

а  а  купци 

лици Србији у

2014

3 208 90

392.143

4.348

48

3 605 44

ни испоруче

6].  

гије у Србији

у  економск

ом  учешћу 

лектричне  е

маћинстава 

у  Србији  им

ује током зи

ратуре су би

ске енергетике

ом енергијом

пцима.  Елек

су  сврстани

у 2013. и 201

09

3

48

ено укупно 

и је висок уд

ке  активност

сектора  ши

енергије    п

тако и јавн

ма  изражен

имског пери

ле изнад пр

е 

м правна и 

ктрична  ене

и  у  тзв.  ка

4. години [17

2014/20

100,8 

100,1 

100,7 

100,0 

100,7 

27 664 GWh

део домаћи

ти што  се,  о

инског  саоб

погодује  ма

их и комерц

н  сезонски  к

иода у најхл

росека, упад

физичка 

ергија  се 

тегорије 

7] 

13

h од чега 

инстава у 

огледа  у 

раћаја  у 

асовном 

цијалних 

карактер 

аднијим 

дљиво је 



 

  

 

16.1.3

Процес 

Европе,

године.

тада  је 

циљем 

произво

регулац

Коначно

пакета 

природ

Републи

монопо

паневро

мрежни

природ

један од

3 Енергет

стварања 

  започет  је

 Циљ је про

Република 

увођења 

одњи  и  сн

цију делатно

о, 2014. год

прописа  Е

ни  гас,  наф

ици Србији у

олске  делат

опском  про

их  делатно

не монопол

д кључних е

Приручник за

Слика 16‐1

тске делат

Енергетске 

е  потписива

оширење ун

Србија  конс

конкуренци

набдевању 

ости пренос

ине, у правн

Европске  ун

та  и  дерива

учини рацио

тности  и  ом

остору,  на 

сти,  прено

ле, од произ

елемената тр

а енергетске м

1‐8: Карактер

тности у 

заједнице, 

ањем  Угово

утрашњег тр

стантно рад

ије  у  елект

електрично

а и дистриб

ни систем Р

није  о  унут

ати  нафте) 

оналнијим и

могући  дел

начин  који 

оса  и  дист

зводње и с

ржишних ре

менаџере за об
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ристике прод

оквиру ел

између  Ев

ра  о  оснив

ржишта ене

дила на изм

троенергетс

ом  енергијо

буције елект

епублике Ср

трашњем  т

[21].  Циљ  о

и трошковно

ловање  трж

обезбеђује

рибуције  е

набдевања,

еформи.  

бласт општинс

 

 

аје ПД ЕПС С

лектроене

вропске  заје

ању  Енерге

ергије ЕУ на 

мени регула

ски  сектор 

ом,  задржа

тричне енер

рбије у цели

тржишту  ен

овог  процес

о ефикасниј

жишта  на  н

е  одржив  д

електричне 

, које су трж

ске енергетике

Снабдевање 

ергетског 

еднице  и  з

етске  заједн

регион Југо

тиве  у  енер

и  тржишн

авајући  при

ргије као пр

ини су прен

нергије  (ел

а  је  да  се  е

јим, да се еф

национално

дугорочни 

енергије, 

жишног кар

е 

система.

земаља  Југо

нице  у  Атин

оисточне Евр

ргетском се

них  механи

и  томе  ек

иродних мо

ете одредб

ектрична  е

енергетски  с

фикасније р

ом,  региона

развој.  Раз

које  предс

актера, пре

. 

оисточне 

ни  2005. 

ропе. Од 

ктору  са 

изама  у 

ономску 

онопола. 

е Трећег 

енергија, 

сектор  у 

регулишу 

алном  и 

здвајање 

стављају 

дставља 
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Процес 

године,

издвоје

важног 

Јавно  п

Републи

преносн

електри

операто

и  поузд

преносн

недискр

којим се

пренос 

преносн

Србији, 

утврђив

уређаја 

енергије

админи

преносн

система

2008.  го

важећо

Начин  о

цене пр

финанси

пренос 

регулис

цене за 

Јавно  п

делатно

у  власн

сигуран

управљ

дистриб

способн

електри

електро

енергет

приступ

исправн

дистриб

6.1.3.1 Разд

елек

реорганиз

  када  је из 

но  јавно  п

процеса по

предузеће  Е

ике  Србије 

ним  систем

ичне енергиј

ора преносн

дан  рад  пр

ним  систем

риминаторн

е обезбеђује

електричн

ним системи

балансира

вање  техни

и  построје

е  на  мест

истрирање т

ног система 

а ближе су у

одине,  нако

м  регулатив

обрачуна  ус

риступа сист

ијски аспект

електричне

сане од 2008

приступ пре

предузеће 

ости дистриб

иштву  Репу

  и  поуздан

ање  дистр

бутивном  с

ност  дистр

ичне  енер

оенергетски

тским субјек

п  дистрибут

ност  и  поуз

бутивног  си

Приручник за

двајање дел

ктричном е

ације  елект

вертикално

редузеће  Е

ставио је За

Електромре

(АЕРС)  а 

ом,  организ

је. Предузећ

ног система.

реносног  си

мом  на  нач

ни  и  економ

е дугорочна

е  енергије,

има у интер

ањe  систем

ичко‐технол

ења  у  једи

тима  прим

тржишта еле

и односи и

уређени Пра

он  чега  су  д

вом.  Саглас

слуге  прено

тему за пре

ти, прописа

е  енергије 

8. године, н

еносном си

Електропри

буције и упр

ублике  Срби

н  рад  дистр

рибутивним

истему,  ра

ибутивног 

ргије,  утв

х објеката, 

ктима и кор

тивном  сист

зданост  ме

стема.  Техн

а енергетске м

латности п

енергијом

троенергетс

о интегриса

Електромреж

кон о енерг

жа  Србије 

за  обављањ

зовања  и  а

ће је 100% је

. Јавно пред

истема  и  кв

чин  који  об

мичан  прис

а способност

,  координи

рконекцији, 

ма  и  обезб

ошких  усл

инствен  сис

мопредаје 

ектричне ен

змеђу ЈП ЕМ

авилима о р

допуњавана

сност  на  ов

оса  електрич

енос електри

ани су Мето

[23].Цене  п

након чега с

стему које с

вреда  Срби

рављања ди

ије.  Јавно  п

рибутивног 

м  системом

звој  дистри

система  д

рђивање 

уређаја и п

исницима д

тему,  на  п

рења  елект

нички  услов

менаџере за об
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производње

ског  сектор

ног  јавног п

жа  Србије 

гетици из 20

има  лицен

ње  енергет

дминистрир

е у власниш

дузеће Елект

валитет  исп

безбеђује  с

ступ  пренос

т преносног

иран  рад  п

односно са

беђење  си

ова  за  по

тем,  испра

у  и  из  п

нергије из с

МС, као опер

аду преносн

а  у  2011,  20

ај  докумена

чне  енергиј

ичне енерги

одологијом 

риступа  пре

су коригова

су одобрене

ије  (ЕПС), 

истрибутивн

предузеће  Е

система  и 

м,  недискр

ибутивног  с

да  испуни 

техничко‐те

остројења у

дистрибутив

ринципима 

тричне  ене

ви  за  прикљ

бласт општинс

 

 

е, преноса, 

а  у  Републ

предузећа Е

(ЕМС).  Зако

004. године. 

нцу  коју  из

тских  делат

рања  билат

штву Републи

тромрежа С

поруке  еле

игурност  и

сном  систем

г система да

преносног  с

а дистрибут

стемских  у

овезивање 

вност  и  по

преносног 

воје надлеж

ратора прен

ног система

013.  и  2014.

ат,  пре  поч

је,  тарифни 

ије, начин њ

за одређив

еносном  си

не  још чети

е у марту 201

има  лицен

ним системо

Електроприв

квалитет  и

риминаторс

система  кој

рационалн

ехнолошких

у јединствен

вног система

транспаре

ергије  на  м

ључење  кор

ске енергетике

дистрибуц

лици  Србији

Електроприв

онску  основ

 

здаје    Аген

тности  прен

тералног  и  б

ике Србије. 

Србије је од

ктричне  ен

споруке  ел

му,  развој 

а испуни рац

система  Ре

ивним систе

услуга  у  пр

електроене

оузданост  м

система  и

жности. Тех

носног систе

 [22], која су

.  години,  зб

етка  приме

елементи, 

њиховог изр

ање цене п

истему  елек

ири пута. Тр

13. године. 

цу  за  обав

ом [16], [17]

вреда  Срби

испоруке  ел

ски  и  еко

јим  се  обе

не  захтеве

х  услова 

н систем, да

а које су пот

нтности  и 

местима  при

рисника  на 

е 

ије и снабде

и  започео 

вреда Срби

ву  за  почет

ција  за  ене

носа  и  упр

балансног  т

ЕМС врши ф

говорно за:

нергије,  упр

лектричне  е

преносног 

ционалне за

публике  Ср

емима у Ре

реносном  с

ергетских  о

мерења  еле

и  организо

нички аспек

ема, и корис

у у примени

бог  усклађи

ене,  даје  АЕ

тарифе  за 

рачунавања 

приступа сис

ктричне  ене

ренутно, на 

вљање  ене

. Предузеће

је  је  одгово

лектричне  е

ономичан 

езбеђује  ду

е  за  дистр

за  пове

авање инфо

требне за е

недискрим

имопредаје 

систем,  тех

евања 

је  2005. 

ја  (ЕПС), 

так  овог 

ергетику 

рављања 

тржишта 

функцију 

 сигуран 

рављање 

енергије, 

система 

ахтеве за 

рбије  са 

публици 

систему, 

објеката, 

ектричне 

вање  и 

кти рада 

сника тог 

и од маја 

ивања  са 

ЕРС  [17]. 

обрачун 

и други 

стему за 

ергије  су 

снази су 

ргетских 

е је 100% 

орно  за: 

енергије, 

приступ 

угорочна 

рибуцију 

езивање 

ормација 

фикасан 

инације, 

у  и  из 

хнички  и 



 

  

 

други  у

контину

правила

тачност

уређени

године.

за  обра

израчун

приступ

систему

2013. го

2014.  г

прикљу

на  цело

снабдев

До поло

пет при

је у окви

за  прои

електри

ЕПС  [26

системо

које врш

Електро

16

Купци е

будући 

од тржи

јануара 

мишље

тржишт

огранич

купци  с

куповин

електри

велико,

дистриб

електри

уређују 

енергије

Динами

снабдев

снабдев

услови  за  б

уиране  исп

а  о  приступ

и  мерних  у

и Правилим

 Начин обр

ачун  цене 

навања и др

па  систему  з

у електричн

одине и оне

године),  чи

ученим на д

ој  територи

вача на слоб

овине 2015.

вредних др

иру вертика

изводњу  ел

ичне енерги

6].  Уместо  п

ом,  од  01.07

ши функцију

опривреда С

6.1.3.2 Снаб

електричне 

да је регул

ишне. Регул

2008. годи

ње дала Аге

та  електричн

чено  право 

су  набављал

на  електрич

ичне енерги

  крајњи 

бутивног  си

ичне  енерги

међусобна

е. 

ика отварањ

вање  на  сл

вачем по ре

Приручник за

безбедан  по

оруке  елек

пу  треће  ст

уређаја,  на

ма о раду ди

ачуна услуг

приступа  с

руги финанс

за  дистрибу

е енергије с

е још увек в

име  је  омо

дистрибутив

ији  Републи

бодном трж

. године, ше

уштава за д

ално интегри

лектричне 

је ЕПС Обно

пет  привред

7.2015.  годи

у Оператор

Србије. 

бдевање ел

енергије ни

исана цена 

исане цене 

не. Томе је 

енција, а за

не  енергије

крајњих  ку

ли  електрич

чне  енергиј

је могу бит

купци,  опе

стема  елек

ије,  операто

 права и об

ња тржишта 

лободном 

гулисаним ц

а енергетске м

огон  дистр

ктричне  ене

ране  дистр

ачин  мерењ

истрибутивн

е дистрибуц

истему  за 

ијски аспект

уцију  електр

су регулисан

важе. Цена 

огућено  куп

ну мрежу д

ке  Србије  п

жишту.  

ест привред

дистрибуцију

исаног ЈП ЕП

енергије,  к

овљиви изв

дних  друшт

ине,  форми

а дистрибут

лектричном

ису показива

за снабдев

електричне

претходио 

атим сагласн

е  је  започето

упаца  на  ре

чну  енергију

је  на  тржи

и: произвођ

ератор  пре

ктричне  ене

ор  тржишта

бавезе  купц

одвијала се

тржишту,  и

ценама. Отв

менаџере за об
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ибутивног  с

ергије  купц

рибутивном 

ња  електрич

ног  система

ције електр

дистрибуци

ти, прописа

ричне  енер

не од 2010.

коришћења

пцима  (кој

да, у погледу

под  истим 

дних друшта

у и управља

ПС. Од 01.07

као  и  При

вори, преста

тава  за  дис

рано  је  пре

тивног  систе

м енергијом

али интерес

ање крајњи

е енергије за

предлог це

ност Влада 

о  тек  када  ј

егулисано  сн

у  по  регули

ишту,  по  тр

ђач електри

еносног  си

ергије,  опер

а  [21].Угово

ца и  лиценц

 фазно, суж

имају  право

варање тржи

бласт општинс

 

 

система  и 

цима,  посту

систему,  ф

чне  енергиј

а  [24],  која с

ичне енерги

ију  електри

ни су Метод

ргије  [25].  Ц

 године, на

а дистрибути

и  немају  п

у цене прис

условима  к

ава за прои

ање дистриб

7.2015. годи

вредно  др

ало је да по

стрибуцију  и

едузеће  ЕПС

ема  [21]. Ос

м и јавни сна

совање за у

их купаца би

а крајње куп

на од стран

Републике С

је  Законом 

набдевање.

исаним  цен

ржишним  ц

чне енергиј

истема  еле

ратор  затвор

ор  о  снабде

цираног  снаб

жавањем кру

о  и  да  уго

ишта одвија

ске енергетике

за  обезбеђ

упци  у  кри

функционалн

је  и  други 

су у примен

ије, тарифни

чне  енерги

дологијом з

Цене  присту

кон чега су 

ивне мреже

право  на  ј

ступа дистри

купују  елект

зводњу еле

бутивним си

ине, шест пр

уштво  за  о

стоји, одно

и  управљањ

С Дистрибуц

снивач ЕПС 

абдевач 

чешће на сл

ила, и још у

пце први пу

не ЈП ЕПС, н

Србије. Фор

о  енергети

.  До  2013. 

ама.  Од  20

енама.  Уче

је, снабдева

ектричне  е

реног  дистр

евању  је  д

бдевача о п

уга купаца к

оворе  снаб

ало се на сле

е 

ђивање  поу

изним  ситуа

ни  захтеви 

услови,  бл

ни од почет

и елементи

ије,  начин 

а одређива

па  дистриб

кориговане

е је  јединств

јавно  снаб

ибутивном с

тричну  ене

ектричне ен

истемом, по

ивредних д

обновљиве 

сно припоје

ње  дистрибу

ција  д.о.о.  Б

Дистрибуц

лободном т

увек је, знат

ут су примењ

на који је по

рмирање сл

ци из  2011

године,  сви

013.  године 

есници  на  т

ачи,   снабде

енергије,  о

рибутивног 

докуменат  к

продаји еле

који, поред п

бдевање  са

едећи начин

уздане  и 

ацијама, 

и  класа 

лиже  су 

тка 2010. 

, тарифе 

њиховог 

ње цене 

утивном 

е 2011. и 

вена (од 

девање) 

систему, 

ргију  од 

нергије и 

ословало 

друштава 

изворе 

ено је ЈП 

утивним 

Београд, 

ија  је  ЈП 

тржишту, 

но нижа 

њене 01. 

озитивно 

ободног 

.  године 

и  крајњи 

почиње 

тржишту 

евачи на 

оператор 

система 

којим  се 

ектричне 

права на 

  јавним 

н: 



 

  

 

1. 

2. 

3. 

Од  1.  јануа

прикључени

енергијом 

Гарантован

малих купа

годишњи п

сви објекти

од 1 kV и ч

30 000 kWh

Републике 

недискрими

слободно  б

право  на  га

користити, 

прикључени

ценама,  ве

тржишту, та

електричне

предузећа 

снабдевања

су  била  сам

друштва ЕП

електрично

Од  1.  јануа

снабдевање

дистрибути

снабдевање

тржишним 

испоручено

крајњих куп

је испоручи

године бил

на  слободн

снабдевач 

електричне

373,5 GWh 

категорију 

доминантно

Због обавез

слободном 

користио пр

Од  1.  јануа

право да сл

Приручник за

ара  2013.  го

и  на  дистри

(тзв.  јавно

о  снабдева

ца (правна 

риход  у  изн

и прикључен

ија  је потро

 електричне

Србије 

инаторним 

бирају  снабд

арантовано 

а могу и да 

и  на  прено

ећ  морају  д

ако да је у то

е  енергије, 

која  су  кр

а  електричн

мо  два,  при

ПС Снабдева

ој енергији н

ара  2014.  го

е. Поред ку

вни  систем

е  по  регули

ценама на 

о 10 156 GW

паца у 2014

ивана на пр

а лиценцир

ном  малопр

на  слобод

е  енергије, 

електричне

купаца  изн

о регулисан

за  јавних на

тржишту, д

раво на резе

ара  2015.  го

лободно бир

а енергетске м

одине,  само

ибутивни  си

о  или  гар

ање  је  јавна

лица и пред

носу до  10 

ни на дистр

ошња елект

е енергије) н

по  разум

ценама. Св

девача  на  т

(јавно)  сна

изаберу сн

сни  систем 

да  купују  е

ој години ку

што  је  изно

ајем  2013. 

ном  енергиј

и  чему  је  тр

ање, остао д

на слободно

одине,  само

паца прикљ

м  (осим  дом

исаним  цен

слободном

Wh електрич

4. години. Ку

еко 45 000 

рана да обав

родајном  т

дном  тржиш

пошто  су  с

е енергије. П

осила  је  6,

но тржиште, 

абавки и не

део купаца е

ервно снабд

одине  дома

рају снабдев

менаџере за об
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о  крајњи  ку

истем  имал

рантовано 

а  услуга  ко

дузетници к

милиона  ев

рибутивни  с

ричне енер

на снабдева

мним,  јас

ви  крајњи ку

тржишту,  ал

бдевање  (д

абдевача ел

више  нема

електричну 

упцима на с

осило  8%  у

године  би

јом,  на  слоб

радиционал

доминантан

ом тржишту.

о  домаћинс

ључених на п

маћинстава 

нама,  већ  м

 малопрода

не енергије

упцима на с

мерних ме

вљају делат

ржишту  је 

шту  је  оста

ви  остали  с

Просечна це

83  РСД/kW

односно јав

еспремности

електричне е

девање. 

аћинства  по

вача на тржи

бласт општинс

 

 

упци  електр

ли  су  право

снабдевањ

ојом  се  оси

који имају м

вра  у  динар

систем елект

гије у претх

ање електри

но  упоре

упци електр

ли  само дом

домаћинства

лектричном

ају  право  на

енергију  н

слободном т

укупне  потр

ла  лиценци

бодном мал

лни  снабдев

 снабдевач 

. 

ства  и  мали

преносни си

и  малих  ку

морају  да  к

ајном тржиш

е, што је изн

слободном 

ста. Од 86 п

тност снабде

било  актив

ао  ЈП  ЕПС 

снабдевачи 

ена која је о

Wh  (без  ПДВ

вно (гаранто

и купаца да 

енергије је у

оред  права 

ишту.  

ске енергетике

ричне  енерг

о  на  снабде

е)  по  рег

гурава  прав

мање од 50 

рској  против

тричне ене

ходној кале

ичном енер

едивим,  т

ричне енерг

маћинства  и

а  и  мали  ку

м енергијом 

а  снабдевањ

на  слободно

тржишту исп

рошње  крај

ирана  да  о

лопродајно

вач,  ЈП  ЕПС

са преко 92

и  купци  им

истем, ни ку

упаца),  виш

купују  елект

шту. На сло

носило 36,7%

тржишту, е

предузећа к

евања елект

вно  само  с

са  уделом

својим  куп

остварена у 

В).  У  2014. 

овано) снабд

спроведу н

у периоду и

на  јавно  с

е 

гије  чији  су 

евање  елект

гулисаним 

во  домаћин

запослених

ввредности,

ргије напон

ндарској го

гијом на тер

ранспарент

гије имају п

и мали  купц

упци могу  т

на тржишту

ње  по  регул

ом  малопр

поручено 22

њих  купаца

обављају  де

м  тржишту 

С  преко  при

2% удела у п

мају  право  н

упци прикљу

ше  немају  п

тричну  ене

бодном трж

% укупне по

електрична е

која су краје

тричном ен

седам.  Дом

м  од  96% 

пцима  прод

2014. годин

години  је  ј

девање. 

набавке ене

изласка на т

набдевање 

објекти 

тричном 

ценама. 

нстава  и 

х, укупан 

,  чији  су 

на нижег 

дини до 

риторији 

ним  и 

право да 

ци  имају 

то  право 

у). Купци 

лисаним 

одајном 

238 GWh 

а.  Од  72 

елатност 

активна 

ивредног 

продатој 

на  јавно 

учени на 

право  на 

ргију  по 

жишту  је 

отрошње 

енергије 

ем 2014. 

ергијом, 

минантан 

продате 

дали  око 

ни за ову 

ош  увек 

ергије на 

ржиште, 

стичу  и 



 

  

 

Купци  к

лиценц

Крајњи 

право  н

снабдев

енергије

У 2013. 

је  раздв

неопход

јануара 

купцим

је  1.  ју

Снабдев

снабдев

2014.  го

што  је 

изабран

У Србиј

их је би

то  угла

снабдев

купаца, 

значајна

о потпу

су обухв

снабдев

случају 

трајати 

16

На  отв

регулис

дистриб

(примар

наведен

снабдев

регулац

са  зако

ходогра

1.  АЕРС

дистриб

[25], [23

2.  Енер

регулис

који  немају 

ираних снаб

купац који 

на  резервно

вача.  У  супр

е. Цена резе

години, ЈП 

вајање  посл

дно ради др

2014. годин

а. Са њима ћ

ула  2013. 

вање  [17], 

вају по регу

одине  ЕПС 

Влада  РС 

н и за резер

и је лиценц

ло 86, а на 

авном  у  ви

вачима, укљ

од  којих  је

а за развој т

уном снабде

ваћени случ

вање када к

раскида  уг

дуже од 21 

6.1.3.3 Трж

ореном  тр

сане.  Регули

буцију  елек

рна  регулац

них  могу  б

вање  и  цен

ције. Док се 

онима  тржи

аму:  

С  доноси  м

буцију  елек

3], [28]. 
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јне промене

тељи квалит

најважнија п

нција је глоб

нхронизму,

ма ЕЕС. 

ор  система 

аног напона

реносног,  од

ања  напона 

ња. 

и  показатељ

у вредност. 

Нормирање

и  равнотеж

Приручник за

литет елек

чне  енергиј

ије  одговар

употребљи

е.  Електричн

алним)  кара

није  могућ

одступају од

има уређаји

и који обављ

гијом, дужн

исани  су  по

литета снаб

чког  квалит

не енергије

ра  система 

рцијалног кв

фикасне  ко

ланираним 

е  и  снабдев

х  купаца,  п

роци  због  к

д прописан

е у ЕЕС). 

тета испору

параметра к

бални показ

  док  је  нап

обезбеђује

а и фреквенц

дносно  дис

и фреквен

љ  квалитет

Фреквенци

е  фреквенци

жу  између 

а енергетске м

ктричне ен

е  је  терми

ају  вреднос

вост електр

ни  уређаји 

актеристикам

ће  постићи 

д називних. 

и могу квали

љају енерге

ни су да обе

оказатељи 

бдевања еле

тета  испору

е,  квалитет 

од  утица

валитета исп

омуникације

прекидима

вања  електр

поштовање 

ојих  параме

их вредност

ке електрич

који каракте

затељ квали

пон  локалн

е  квалитет  е

ције [22], [2

трибутивно

ције  изван 

та  фреквенц

ја  је одраз 

ије  се  везу

производњ

менаџере за об
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нергије 

ин  којим  се

стима  које 

ричне енерги

су  пројекто

ма  у  поглед

у  свакодн

За сваки ур

итетно да ра

етске делатн

езбеде квал

техничког 

ектричном е

уке  који  се

напона,  вре

аја  на  при

поруке и сн

е  са  купц

а,  прецизно

ричном  ене

прописани

етри  електр

ти  (нпр.  пре

чне енергије

ришу рад св

итета, јер им

и  показатељ

електричне 

4] и [ 29]. О

г  система  е

прописаних

ције  у  неко

равнотеже 

ује  за  норм

ње  и  потро

бласт општинс

 

 

е  описује  к

су  прописа

ије у електр

овани  и  кон

ду  фреквен

невном  рад

еђај дефини

аде.   

ности у вези

итет испору

и  комерци

енергијом. 

е  нарочито 

еме потреб

икључење, 

набдевања к

цима,  одно

о  и  јасно  об

ргијом,  бро

их  рокова  з

ричне  енерг

елазне и  кр

е крајњим к

ваког ЕЕС: ф

ма исту вред

љ  и  има  р

енергије  ис

ператор сис

електричне 

х  граница,  к

ом  ЕЕС  је  њ

између про

мални  радн

ошње  актив

ске енергетике

колико  пара

ане  техничк

ричним уређ

нструисани 

ције,  напон

ду,  тако  да

ише се опсе

и са испорук

уке и снабде

ијалног  квал

прате  [30]

но  за изврш

отклањање

који се наро

осно  кори

бавештавањ

ој  поднетих 

за  поступањ

гије  (напон,

раткотрајне 

корисницим

реквенцију 

дност у свим

азличите  вр

споруком  ел

стема евиде

енергије  вр

која  су  наст

њено  одсту

оизводње и 

и  режим,  ј

вне  снаге. 

е 

аметри  исп

ким  правил

ђајима за жи

да  раде  са

на  и  снаге. 

а  уређаји 

ег вредности

ком и снабд

евања [21], 

литета  исп

]  су:  непре

шавање про

е  квара,  о

очито прате

исницима  с

е  крајњих  к

и  број  опр

ње  по  подн

,  струја,  уче

промене у 

ма обично су

и напон.  

м деловима 

редности  у 

лектричне  е

ентира као с

редности  и 

тала  током 

упање  у  од

потрошње 

јер  је  тада

Називна  в

поручене 

ницима. 

ивотне и 

а  својим 

Називне 

раде  са 

и напона 

девањем 

[24, 25], 

оруке  и 

екидност 

описаних 

обустава, 

е  [30] су: 

система, 

купаца  о 

равданих 

несцима 

естаност) 

ЕЕС или 

у везани 

ЕЕС који 

разним 

енергије 

сметње у 

трајање 

периода 

дносу  на 

активне 

  могуће 

вредност 



 

  

 

фреквен

интерко

мрежи 

систем 

одступа

Најзнач

изван  п

допуште

400kV, 

већа, 

електро

исправн

се до за

називно

сијалиц

апарати

уређаја 

У случај

потрош

Слично 

напон  п

скраћује

активна

мотори 

мотор  с

електро

техноло

повећањ

енергије

утрошка

са мото

техноло

Поред о

напона 

напонск

колебањ

за очи  (

изазива

снаге, р

Одступа

електри

1. 

2. 

нције  изно

онекције,  н

примењују

Републике

ања фреквен

ајнији  пока

прописаних 

ено  одступ

где  је  допу

али  кратко

оенергетски

но ради зав

акључка да 

ог  напона), 

це (‐20% нази

и  за  домаћ

при доњој 

ју уређаја за

ње, светлос

важи и  за 

падне  испо

е  се  век  тр

а  снага  оста

узимају из 

се  може  и 

отермичким

ошког  проц

ње  губитака

е, у погледу

а енергије з

рним погон

ошким проц

одступања н

и  напонски

ки  фликер

њем напона

(човековом 

ају лучне пе

рад ветроген

ање облика 

ичне енергиј

Напонски п

опсегу од 0,

Прекиди  на

током дуже

Приручник за

си  50  Hz  [

а  дозвољен

  се  вредно

е  Србије  р

нције у прен

затељ квал

граница.  О

ање  од  ±10

уштено  одст

отрајна  од

м  објектим

иси од типа

су доње гра

сијалица  с

ивног напон

инство  (‐15

граници на

а осветљење

сни флукс и 

изворе  свет

д  одређене

рајања  вели

аје  приближ

мреже. По

зауставити

м  постројењ

цеса,  јавља 

а  електричн

у показатељ

за јединицу 

ном, смањењ

цесима, итд. 

напона изва

и  фликери. 

и  представ

а, са ниском

оку највиш

ећи, дробил

нератора и ф

таласа нап

је. Основне 

пропади пре

,01 s до 1 ми

апајања  се 

ег временско

а енергетске м

[22].  Када 

на  одступањ

ости  из  пра

ради  изоло

носној мреж

итета  елект

Оператор  с

0%  називно

тупање  од  ±

дступања  о

ма.  Доња  и

а и конструк

анице испра

са  ужареним

на), трофазн

%  до  ‐40% 

пона утиче 

е са ужарен

одавање св

тла  са  елек

е  вредности

ичине  уређ

жно  констан

овећава  се  с

.  Све  ово  у

њима  са  п

и  повећа

не  енергије 

ља везаних з

производа,

ње количин

 

ан прописан

Пад  напон

вљају  дина

м фреквенци

ше сметају ф

ице камена

фотонапонс

она (или ст

форме поре

едстављају 

инута;  

одликују  по

ог периода;

менаџере за об
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преносни 

ња  од  нази

авила  о  рад

овано  од  с

жи су 50 Hz ±

тричне енер

система  дуж

ог  напона  (2

±5%  називн

од  пропис

  горња  гра

кције уређај

авног рада 

м  влакном 

ни асинхрон

називног  н

негативно н

ним влакном

ветлости, од

тричним пр

и.  Са  повећ

ђаја.  Код  ас

нтна,  али  с

струја и  загр

утиче  и  на 

роменом  н

ње  потрош

за  више  од

а напон, од

 повећање 

е и квалите

них граница 

на  је  разли

амичке  вар

ијом, које и

фреквенције

а, укључење

ких генерат

рује) од иде

емећаја су [

смањење а

отпуним  губ

 

бласт општинс

 

 

систем  Реп

ивне  вредн

дуинтеркон

суседнихпре

± 0,5 Hz [22].

ргије  везан 

жан  је  да 

230/400V)  з

ног  напона 

саних  вред

аница  напо

ја. Након сп

за поједине

(‐15%  нази

ни мотори (‐

напона).  У 

на рад уређа

м, са смањењ

дносно пого

ражњењем 

ћањем  напо

синхроних 

се  мењају  г

ревање. Ако

скраћење  в

напона  се, 

шње.  Смање

д  20%.  Пого

ражава се к

потребне ре

та производ

карактерис

ка  напона 

ријације  н

изазива треп

е у опсегу о

е и искључе

ора. 

еалне синус

[31]: 

мплитуде н

битком  напо

ске енергетике

публикеСрби

ностифрекве

екције.У  сл

еносних  си

. 

за  напон  је

одржава  н

за  све  напо

[29].Изузетн

дности  у 

на  при  кој

проведених 

е уређаје [3

ивног  напон

20% до ‐25%

највећем  б

аја и скраћу

њем напона

оршава се кв

који  преста

она  изнад 

мотора,  са 

губици  и  ре

о  је  смањењ

века  мотор

поред  см

ење  напон

оршање  ква

кроз: повећа

еактивне сн

да, изазивањ

стични показ

између  две

апона,  кој

перење осв

од 7 Hz до 1

ење асинхро

соиде је важ

напона 50 H

она,  на  једн

е 

ије  ради  у

енције  у  пр

лучају  да  п

истема,  доз

е одступање

апон  у  сис

онске  нивое

но,  дозвоље

случају  кв

ој  уређај  јо

испитивањ

31]: телевизо

на),  флуоре

% називног 

броју  случај

ује његов ра

а смањује се

валитет осв

ају  да  раде 

називне  вр

променом

еактивна  сн

ње напона  з

а.  У  индуст

метњи  у  о

а  за  10% 

алитета  еле

ање активне

наге у постро

ње разних с

затељи су јо

е  тачке  у  м

е  се  ман

етљења неп

10 Hz). Такв

оних мотора

жна мера кв

Hz,  чије  је  тр

ној  или  виш

  оквиру 

реносној 

реносни 

звољена 

е напона 

стему  уз 

е  изузев 

ена  су  и 

вара  на 

ош  увек 

а дошло 

ор (‐30% 

есцентне 

напона), 

јева  рад 

дни век. 

е и снага 

етљења. 

уколико 

редности 

напона 

нага  коју 

значајно 

тријским 

одвијању 

изазива 

ектричне 

е снаге и 

ојењима 

метњи у 

ош и пад 

мрежи,  а 

ифестују 

пријатно 

е појаве 

а велике 

валитета 

рајање у 

ше  фаза, 



 

  

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Спровед

напонск

Постоје 

Први је 

који убл

Прописа

обезбеђ

прописа

накнаде

енергије

16

Право н

мали  к

Методо

за гаран

Сви  ост

купцим

цене  п

Методо

зависно

слободн

Крајњи 

[21]. Це

Рачун за

У даљем

Напонски уд

од називне 

Прелазне 

нерегуларн

интервалим

Пренапони 

напона, која

Хармоници

целобројни

Hz.  Ти  тал

изобличењ

Периодичн

таласа  нап

електроник

Флуктације 

дене студије

ке ударе, до

 два општа 

избор опре

лажавају не

ане норме к

ђена стрикт

аних норми

е  по  основ

е купцима, 

6.1.4.5 Обр

на гарантова

купци[21].  О

ологији за од

нтовано (јав

тали  крајњи

а  се  обрачу

приступа  си

ологији  за  о

ости од мест

ном тржишт

купац који 

на резервно

а електричн

м тексту, обј

Приручник за

дари предст

вредности,

дисторзије

ости у синус

ма; 

и  поднапо

а трају дуже

  представљ

и  или  разло

аси  се  над

е. Извори ха

и импулси с

она  и  трају

ке; 

напона  

е су показал

ок је други н

приступа  з

еме и уређа

гативно дејс

квалитета и

на контрола

. За сада, у 

ву  степена 

иако је важе

рачун потро

ано (јавно) 

Овим  купц

дређивање 

но) снабдев

и  купци мор

ун електрич

истему  за 

одређивање

та прикључ

ту.  

нема право

ог снабдева

ну енергију м

јашњене су 

а енергетске м

тављају при

 а у трајању

е  таласа 

соиди напо

они  су  одсту

е од 1 минут

љају  синусои

омљени  умн

дограђују  н

армоника су

се појављују

у  краће  од

ле да се виш

најчешћи по

за  ублажава

аја који су н

ство најчешћ

споруке еле

а квалитета

Републици

одступања 

ећом регула

ошње елект

снабдевањ

цима  обрач

цене елект

вање.  

рају  имати  у

не  енергије

дистрибуци

е  цене  прис

ења купца 

 на гарантов

ња је по пра

мора бити и

позиције у 

менаџере за об
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ивремено по

у од 0,01 s до

напона  ок

нског таласа

упања  напо

та; 

идне  таласе

ножак  основ

на  талас  ос

у: лучне пећ

у као кратко

д  0,01s.  Најч

ше од 50% п

ремећај пој

ање пробле

неосетљиви

ћих пореме

ектричне ен

 и нису про

и Србији ниј

од  пропи

ативом то пр

тричне ене

е по регули

ун  електри

тричне енер

уговор  о  сн

е  врши прем

ију  електри

ступа  систем

и ценовник

вано снабде

авилу виша 

израђен у скл

рачуну за га

бласт општинс

 

 

овећање нап

о 60 s; 

карактериса

а које се пон

она  већа  од

е  напона  ил

вне  учестан

сновне  фре

ћи, уређаји е

отрајни пор

чешће  их  п

поремећаја 

ава хармон

ма  лошег  к

 на пореме

ћаја електр

нергије углав

описане казн

е прописан

саног  квал

редвиђено 

ергије 

исаним цена

ичне  енерг

ргије за јавн

набдевању  п

ма  важећој 

ичне  енерги

му  за  прено

ку изабрано

евање има п

од тржишн

ладу са про

арантовано 

ске енергетике

пона или стр

ане  су  по

нављају у кр

д  ±10%  од 

ли  струје  ч

ности  наизм

еквенције  и

енергетске е

ремећаји у с

производе 

односи на н

ика [32]. 

квалитета  ел

ћаје. Други 

ичне енерги

вном су дек

нене одредб

 начин утвр

итета  испо

[21], [30]. 

ама имају с

ије  се  врш

о снабдевањ

по  тржишни

Методолог

ије  [25]  ил

ос  електрич

г лиценцир

право на ре

их цена [21]

писима Реп

(јавно) снаб

е 

рује за више

ојавом  им

ратким врем

називне  вр

ије  су  фрек

меничног  на

изазивајући 

електронике

свакој полуп

уређаји  ен

напонске пр

лектричне  е

је уградња

ије. 

кларативне, 

бе за непош

рђивања, ни

ручене  еле

амо домаћи

ши  према 

ње[21] и це

им  условим

гији  за  одре

ли  према 

чне  енергије

аног снабде

зервно снаб

]. 

публике Срб

бдевање. 

е од 10% 

мпулсних 

менским 

редности 

квенције 

апона  50 

његово 

е; 

периоди 

ергетске 

ропаде и 

енергије. 

 уређаја 

јер није 

штовање 

и висина 

ектричне 

инства и 

важећој 

еновнику 

ма.  Овим 

еђивање 

важећој 

е  [23],  у 

евача на 

бдевање 

ије. 
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тричну енерг

ске енергетике

ију за домаћ

е 

ћинства 

 



 

  

 

 

Значењ

1. Пот

обр

2. Заду

ене

3. Дуг/

обр

кам

обр

4. За у

обр

5. Рок 

се о

6. Пот

12 м

7. Граф

годи

8. Пот

купц

годи

мањ

9. Пот

прет

у  од

иска

е позиција н

рошња у об

ачунског пе

ужење  за 

ргију у обра

/претплата 

ачунског  пе

ату  и  кори

ачунског пе

уплату/прет

ачунски пер

за плаћањ

обрачун кам

рошња  у п

месеци; 

фикон потр

ине; 

рошња  у  о

ца у месецу

ине, исказан

ња; 

рошња  у  о

тходне годи

дносу  на  пр

азано у проц

Приручник за

на рачуну: 

брачунском

риода; 

обрачунски

ачунском пе

из  претхо

ериода. Пре

игован  за  у

риода; 

тплата за ел

риод и дуга/

е. Крајњи д

ате на неиз

ротеклих го

рошње. При

дносу  на  и

у  за који се 

но у процен

односу  на 

ине. Одступ

росечну  пот

центима где

а енергетске м

м периоду. К

и  период. 

риоду на ко

одног  обра

едставља  за

уплате  и  ф

лектричну е

/преплате и

датум до кад

мирени део

одину дана

каз утрошка

сти  месец 

издаје рачу

нтима,  где с

просечну 

пање оствар

трошњу  у  Р

е се знаком 

менаџере за об
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Количина ут

Укупан  из

оји се однос

ачунског  п

адужење  за 

финансијске

енергију. Ук

з претходно

да купац тр

о обавезе, а 

. Укупно утр

а електричн

претходне 

ун у односу

се знаком (+

потрошњу 

ене потрош

Републици 

(+) приказуј

 

 

бласт општинс

 

 

трошене еле

нос  задуже

и рачун; 

ериода.  Ст

претходни 

промене 

купно стање

ог  обрачунс

еба да изми

у складу са 

рошена еле

не енергије 

године. Од

у на потрош

+) приказује

у  Републи

шње купца у 

Србији  за  и

је већа потр

ске енергетике

ектричне ен

ења  за  утр

тање  обаве

обрачунски

(задужења/

е обавеза тј

ског период

ири дуг. Нак

Законом  о 

ктрична ене

по месецим

дступање  ос

шњу у истом

е већа потр

ици  Србији

месецу за к

исти  месец 

рошња, а  зн

е 

нергије (kWh

рошену  еле

еза  из  пре

и  период  ув

/одобрења)

. збир задуж

а; 

кон овог ро

затезној ка

ергија у пре

ма у току пр

стварене  по

м месецу пр

ошња, а   зн

и  у  истом 

који се изда

претходне 

наком (‐) ма

h) у току 

ектричну 

етходног 

већан  за 

)  у  току 

жења за 

ока врши 

мати; 

етходних 

ретходне 

отрошње 

ретходне 

наком (‐) 

месецу 

аје рачун 

године, 

ња; 



 

  

 

10.  Уче

исказан

11.  Обр

месец, 

категор

Слика 

ешће  више 

но у процент

рачунска  сн

по  правил

ије  Домаћи

Приручник за

16‐1‐11: Дру

и  ниже  та

тима; 

ага  (kW). М

у  према  од

инство, за об

а енергетске м

га страна рач

арифе,  одн

Месечна мак

добреној  с

бјекте са тр

менаџере за об
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чуна за елект

носно  једно

ксимална  а

нази.  До  3

офазним пр

бласт општинс

 

 

тричну енерг

отарифног 

ктивна  снаг

31.  децембр

рикључком 

ске енергетике

гију за домаћ

мерења  у 

га  која  се  о

ра  2015.  го

за које је од

е 

ћинства 

укупној  по

брачунава  з

одине,  купц

добрена сна

 

отрошњи 

за  сваки 

цима  из 

ага  већа 



 

  

 

од  11,0

потрош

месец о

12.  Тро

свако м

13.  Обр

нивоу. 

померај

одређуј

14.  Цен

цени ел

15.  Ост

електри

16.  Поп

енергију

обрачун

17. Накн

о начин

енергије

18.  Изн

допунам

19. Ума

складу 

енергије

20.  Кам

процент

за плаћа

21. Пор

или су у

22.  Упл

уплате, 

периоду

23.  Уде

години.

у претхо

 

 

У даљем

04  kW,  али 

ња активне

обрачунава с

ошак  јавног 

мерно место 

рачун  утрош

За  обрачун

ју.  Уколико

је на основу

на.  Јединичн

лектричне ен

тварена  пр

ичну енергиј

пуст  5%.  Ум

у  измирили

нава се на и

нада за пов

ну обрачуна

е; 

нос  акцизе 

ма Закона о

ањење за ен

са  Уредбом

е; 

мата.  Обра

тног рачуна

ање;  

рука. Порука

утужени; 

лате  и  фина

финансијск

у; 

ео  сваког  и

. Графички п

одној годин

м тексту, обј

Приручник за

највише  1

 енергије у 

се за 6,90 kW

  снабдевач

у једнаким 

шене  елект

нске  период

о  је  мерење

у учешћа сва

на  цена  за 

нергије за с

росечна  цен

ју у обрачун

мањење  ра

и  у  року  за 

знос накнад

влашћене пр

а и  расподе

(стопа  7,5%

о акцизама [

нергетски за

м  о  енерге

чунава  се 

 и обрачуна

а купцима з

ансијске  пр

ка задужења

извора  ене

приказ удел

и. 

јашњене су 

а енергетске м

17,25kW,   сн

објекту до 

W; 

ча.  Тарифа  з

износима с

тричне  ене

де  који  се 

е  двотариф

аке од тариф

сваки  обра

набдевање 

на  електри

нском перио

чуна  за  куп

плаћање  р

де за повлаш

роизвођаче

ле накнаде

%).  Обрачун

33]; 

аштићене к

етски  зашти

у  складу  с

ава се на неи

зависно од т

омене  по  о

а и одобрењ

ергије  у  уку

ла сваког изв

позиције у 

менаџере за об
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нага  се  обр

350 kWh, од

за  тарифни 

сваког месец

ргије.  Врши

разликују  о

фно,  учешће

фа у укупној

ачунски  еле

домаћинста

ичне  енерг

оду и утроше

пце  који  су

ачуна.  Попу

шћене прои

е из ОИЕ. Об

  за  подстиц

ава  се  и  на

купце. Одоб

ићеном  куп

са  Законом

измирени д

тога да ли р

обрачуну  за

ња по обрач

упно  прода

вора енерги

рачуну за сн

бласт општинс

 

 

рачунава  за

добрена акт

елемент  „м

ца и у месец

и  се  по  зон

од  30  дана

е  појединих

ј потрошњи;

мент  у  скла

ава и малих

ије  (РСД/k

ене електри

у  своје  оба

уст  се  одоб

звођаче из О

брачунава се

цај  повлашћ

аплаћује  на

рава се за к

пцу,  односн

м  о  затезно

део рачуна п

редовно изм

а  електричн

уну за елект

атој  електр

ије у укупно 

набдевање 

ске енергетике

а  11,04  kW,

тивна снага

место  испо

цима када н

нама  потро

а,  границе 

х  тарифа  у 

; 

аду  са  Одлу

х купаца; 

kWh).  Колич

ичне енергиј

везе  за  утр

рава  у  наре

ОИЕ. 

е и наплаћуј

ћених произ

  основу  Зак

купце који с

но  угрожено

ој  камати 

почев од прв

мирују своје

ну  енергију

тричну енер

ричној  енер

продатој ел

по тржишни

е 

,  а  ако  је 

а за тај кале

руке".   Плаћ

ема потрош

ошње  на  м

зона  се  сра

свакој  од 

уком  о  регу

чник  задуж

је (kWh); 

рошену  еле

едном месе

је на основу

звођача  еле

кона  о  изм

су тај статус 

ом  купцу  т

применом 

вог дана нак

е обавезе, и

у. Евидентир

ргију у обра

ргији  у  пре

лектричној е

им условима

месечна 

ендарски 

ћа  се  за 

шње; 

есечном 

азмерно 

зона  се 

улисаној 

жења  за 

ектричну 

ецу  и  не 

у Уредбе 

ектричне 

енама  и 

стекли у 

топлотне 

простог 

кон рока 

имају дуг 

ране  све 

чунском 

етходној 

енергији 

а. 
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гију за снабд

ске енергетике

евање по трж

е 

жишним усл

 

овима 
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ктричну енер
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гију за снабд

ске енергетике

девање по тр

е 

ржишним усл

 

ловима 



 

  

 

Значењ

1.  Збир

износим

система

2.  Кате

корисни

напонск

утврђују

“Потрош

3. Одоб

одобре

прикљу

одобре

енергије

4. Мест

купца; 

5.  Очит

мерења

региста

тарифам

Такође,

напонск

констан

вреднос

6. Обра

лиценц

наплаћу

ценовни

купцу  п

изражав

У зависн

елемент

енергију

енергија

“ниже 

деловим

преопте

за актив

од 00 h 

7.  Обра

податке

дистриб

е позиција н

ни  обрачун

ма  задужењ

а и за подсти

егорија.Кате

ике система

ког нивоа д

у  мерењем

шња на сред

брена  снага

њу за прикљ

учење објект

ну  снагу  на

е. Снага се и

то мерења. 

тане  вредно

а и то: број б

ра  у  бројил

ма (“виша д

 садржи под

ких мерних 

нта  има  вре

сти поменут

ачун за испо

ирани снабд

ује  купцу 

ику, који  је 

потрошену  а

ва у (kWh); 

ности од на

т  “активна 

у”,  “нижа  д

а  –  јавно  о

дневне  тар

ма система 

ерећења уре

вну енергију

до 07 h и од

ачун  за  при

е  на  осно

буције  елек

Приручник за

на рачуну: 

н  по местим

ња  за  обрач

ицај повлаш

егорије  кор

а чији су обје

до 1kV и кој

м.  Поред  н

дњем напон

а. Одобрена

ључење, еле

та корисник

а  начин  утв

изражава у к

Адреса  на 

ости.  Садрж

бројила (сер

лу  за  тариф

дневна тариф

датке о обр

трансформ

едност  1.  Ен

тих тарифни

оручену еле

девач, са ко

преузету  ел

саставни де

активну  еле

чина мерењ

енергија”, 

дневна  тари

осветљење”

рифе  за  ак

утврђује се

еђаја и опр

у“ почиње и

д 23 h до 24

иступ  систе

ву  којих  о

ктричне  ене

а енергетске м

ма мерења

чунски  пери

шћених прои

рисника  си

екти прикљу

има се испо

наведене  п

ну”, “Широк

а  снага  за  је

ектроенерге

ка система, а

врђен  пропи

киловатима

којој  се  на

жи  податке 

ријски број 

фне  елемен

фа” и “нижа

ачунској ко

атора, ако п

нергија  за  о

их елеменат

ектричну ен

ојим купац 

лектричну 

ео уговора 

ектричну  ен

ња, односно

утврђене  су

ифа  за  акти

.  Доба  при

ктивну  ене

 ради обезб

еме и проп

између 22 h

 h сваког да

му  за  дист

оператор  д

ергије  у  об

менаџере за об
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. Приказ  св

иод  према 

извођача; 

истема  “По

учени на си

оручена акт

постоје  и  с

а потрошња

едног  корис

етској саглас

а за објекте 

исом  којим

а (kW); 

лази мерно

са  обрачун

бројила кој

нте:  “активн

а дневна тар

нстанти која

постоје на м

обрачун  (kW

а множе са 

нергију. Сад

има потпис

енергију  у

о продаји е

нергију  у  об

 доба дана 

у  следеће  т

ивну  енерги

имене  “виш

ргију”  у  ди

беђивања у

исује се так

 и 24 h и тр

на); 

трибуцију  е

дистрибутив

брачунском 

бласт општинс

 

 

вих  места  м

снабдевачу

отрошња  н

стем за дис

тивна снага,

следеће  ка

а” и “Јавно о

сника  систе

сности или 

постојећих 

м  се  уређују

о место,  са 

нског  мерно

и уписује пр

на  енергија

рифа”), “акт

а је произво

месту мерењ

Wh)  и  снага

обрачунско

држи обрач

ан уговор о

у  обрачунск

електричне 

брачунском 

испоруке ел

тарифе:  “ви

ију”,  “једно

е  дневне  т

истрибутивн

равнотежен

ко да доба п

аје непреки

електричне 

вног  систем

периоду  [

ске енергетике

мерења  купц

у  и  операто

на  ниском 

стрибуцију е

, активна и 

атегорије  к

осветљење”

ма  је  снага 

другом акту

корисника с

у  услови  ис

мерним  ур

ог  уређаја  –

роизвођач),

а”  и  “реакт

ивна снага”

од преносни

ња. Ако не п

  (kW)  се  до

ом  констант

унске подат

о продаји ел

ком  период

енергије. Сн

периоду.  А

лектричне е

иша  дневна 

отарифно  м

тарифе  за  а

ном  систем

ног рада сис

примене „н

идно осам с

енергије.  С

ма  обрачун

[25].  За  кат

е 

ца  са  финан

ору  дистриб

напону”  о

електричне е

реактивна е

корисника  с

” [25]; 

која  је  одр

у којим је од

система кој

споруке  еле

еђајем  –  бр

–  бројила,  н

 стање обра

тивна  енерг

, на дан очи

их односа ст

постоје, обр

обијају  тако

том; 

тке на осно

лектричне е

ду,  а  прем

набдевач на

Активна  ене

енергије, за т

тарифа  за 

ерење”  и  “

активну  ене

му,  или  пој

стема и спре

иже дневне

ати (нпр. у 

Садржи  обр

нава  купцу

тегорију  ко

нсијским 

бутивног 

обухвата 

енергије 

енергија 

система: 

ређена  у 

добрено 

и немају 

ектричне 

ројилом,  

на  месту 

ачунских 

гија”,  по 

итавања. 

трујних и 

рачунска 

о  што  се 

ову којих 

енергије, 

ма  свом 

аплаћује 

ергија  се 

тарифни 

активну 

“активна 

ергију”  и 

јединим 

ечавања 

е тарифе 

времену 

рачунске 

у  услугу 

орисника 



 

  

 

система

“активн

У  окви

обрачун

примењ

снаге  у 

месечна

снаге пр

одобре

снага  је

мерење

корисни

У  окви

киловат

“нижа д

У  окви

киловар

енергија

ако  је  ф

фактор 

енергија

тарифа 

реактив

8. Једин

за дистр

9.  Накн

наплаћу

повлаш

активне

утврђује

износи 

10.  Рек

сегмент

произво

11. Једи

о  прода

периоду

12.Пода

 

а  “Потрошњ

на енергија” 

ру  тарифин

навају се та

њује на одоб

обрачунск

а максимал

римењује та

не снаге, пр

едног  корис

ем средње п

ика система

иру  тарифн

тсатима  (kW

дневна тари

ру  тарифин

рсатима (kVA

а”. Тарифа 

фактор  снаг

снаге  на  м

а”  се  прим

“прекомерн

вне енергије

нична цена.

рибуцију ел

нада  за  под

ује  на  осн

ћених прои

е електричне

е у складу с

0,093 РСД/k

капитулаци

тима,  и  так

ођача, акциз

инична цена

аји  електри

у и која је са

аци о купцу

Приручник за

ња на  ниско

и “реактивн

ног  елемен

рифе: “одоб

брену снагу 

ом  периоду

на  активна 

арифа “одоб

римењује се

сника  систе

петнаестоми

 из категори

ног  елемен

Wh))  обрачу

фа за актив

ног  елемен

Arh) обрачу

“реактивна 

ге  на  месту

месту  испор

мењује  на  и

на реактивн

е и реактивн

. Цене по та

ектричне ен

дстицај  повл

нову  Уредб

звођача еле

е енергије у

а прописим

kWh; 

ија  обрачун

ксама  у  скл

за, ПДВ; 

а. Цена по к

ичне  енерги

аставни део

у. Име и адр

а енергетске м

м напону” 

на енергија”

нта  “активн

брена снага

без обзира

у.  Тарифа  “

снага  већа

брена снага

е тарифа “п

ема  из  кате

инутне акти

ије “Потрош

нта  “актив

навају  се  та

ну енергију“

нта  “реакти

унавају се та

енергија” с

у  испоруке 

руке  за  обр

износ  реакт

на енергија”

не енергије 

арифама из 

нергије; 

лашћених  п

бе  о  начин

ектричне ен

у обрачунско

ма Републик

на.  Збирни

ладу  са  про

којојлиценци

ије,  наплаћу

о уговора о п

еса купца.

менаџере за об
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обрачунава

”[25]; 

на  снага”  (

а” и “преком

а на измере

“прекомерн

 од  одобре

а”, а на изно

рекомерна 

егорија  “По

ивне снаге у

шња на сред

на  енергиј

арифе:  “виш

“ [25]; 

вна  енерги

рифе: “реак

се примењуј

за  обрачунс

рачунски  пе

тивне  енерг

” се примењ

која одговар

важећег це

произвођач

ну  обрачун

нергије. Обр

ом периоду

е Србије, из

и  приказ  е

описима  Ре

ирани снабд

ује  купцу  п

продаји еле

бласт општинс

 

 

ју  се  тариф

снага  се  и

мерна снага

ну вредност

на  снага”  се

ене  снаге,  та

ос разлике 

снага” [25].

отрошња  на

обрачунско

њем напону

ја”  (активн

ша  дневна  т

ија”  (реакти

ктивна енер

је на износ 

ски  период

ериод  мањи

гије  која  од

њује на изно

ра фактору с

новника за 

ча  електрич

на  и  распо

ачунава се 

у изражене у

зражене у Р

енергетских

епублике  Ср

девач, са кој

реузету  акт

ктричне ене

ске енергетике

фни  елемент

изражава  у 

а”. Тарифа “

т месечне м

е  примењуј

ако што  се 

између мес

. Месечна м

а  ниском  н

ом периоду

у” [25]; 

на  енергија

тарифа  за  а

ивна  енерги

ргија” и “пре

измерене р

д  већи  или 

и  од  0,95, 

дговара  фак

ос позитивне

снаге 0,95 [2

приступ и к

чне  енергије

оделе  накн

као произво

у kWh и вис

СД/kWh. Тр

х  обрачунс

рбије,  подст

јим купац и

тивну  енерг

ергије; 

е 

ти:  “активна

киловатим

“одобрена с

максималне 

је  ако  је  из

на  износ  од

сечне макси

максимална 

апону”  се 

. Исто је и з

а  се  изра

активну  ене

ија  се  изра

екомерна ре

реактивне е

једнак  0,95

тарифа  “ре

ктору  снаге

е разлике из

25]; 

коришћење 

е. Обрачуна

наде  за  по

од укупно из

ине накнад

енутно ова 

ских  велич

тицај  повла

ма потписан

гију  у  обра

а  снага”, 

ма  (kW)) 

снага” се 

активне 

змерена 

добрене 

малне и 

активна 

утврђује 

за једног 

ажава  у 

ергију”  и 

ажава  у 

еактивна 

енергије, 

5.  Ако  је 

еактивна 

е  0,95,  а 

змерене 

система 

ава  се  и 

одстицај 

змерене 

е која се 

накнада 

ина,  по 

ашћених 

н Уговор 

чунском 



 

  

 

16.1.5

16

Реактив

електри

електро

електро

реактив

случају 

заузима

значајн

делими

купци ст

За  кате

“Потрош

тарифе:

фактор 

се  прим

период 

која  од

примењ

реактив

енергије

Илустра

Реактив

елимин

Под  тим

произво

потребн

врши  р

произво

драстич

утрошен

конденз

Трошко

Када се

треба д

5 Мере е
снабдева

6.1.5.1 Ком

вна  енергиј

ичне  енерги

остатичког   

омотори  и 

вна  енергија

дефицита  д

а преносне 

и губици у п

ично узрок у

тимулишу д

егорије  куп

шња  на  нис

:  "реактивна

снаге (cos ϕ

мењује  на 

мањи од 0,

дговара  фак

њује  на  из

вна  енергија

е која одгов

ације ради, 

вна  енергиј

исати.  То  с

м  се  подраз

оде  реактив

на, чиме се 

астерећење

одњу и прен

чно  смањује

ну  реактивн

заторских б

ви реактивн

 компензац

да  постоји  т

Приручник за

енергетск
ање елект

мпензација р

ја  (или  у 

ије  који  се

поља у  еле

трансформ

а  мора  се  и

долази  до 

и производ

проводници

у прекомерн

да смање по

паца,  однос

ском  напон

а  енергија"

ϕ) за обрачу

износ  изме

,95, тарифа 

ктору  снаге 

знос  преко

а  је  позити

вара фактор

вредности ф

Табел

Уређај 

Електромо

Флуо цев

Исправља

Индукционе

Пресе за пла

ја  коју  куп

се  постиже 

зумева  инст

вну  енергиј

елиминише

е  постојећих

нос енергије

е  количина

ну  енергију

атерија, фил

не енергије 

ција реактив

рошак  за  о

а енергетске м

ке и тр
тричном е

реактивне 

западној  в

е  троши  на

ектричним у

матори.  Иак

испоручити 

нестабилно

дне капацит

има и трансф

ној потрошњ

отрошњу реа

сно  корисн

ну”,  за  тари

  и  "преком

унски перио

ерене  реакт

"реактивна

0,95,  а  тар

омерно  пре

вна  разлика

у снаге 0,95

фактора сна

а 16‐1‐8: Фак

отор 

ви 

ачи 

е пећи 

астику 

пац  преузи

уградњом  о

талација  ко

ју  на  самом

е потреба д

х  извора  ен

е може да п

  преузете 

у.  Опрема  з

лтерских пр

учествују у 

не енергије

вај  тарифни

менаџере за об
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ошковне 
енергијом ј

енергије 

варијанти:  ј

а  успостављ

уређајима. Н

ко  се  не  п

купцима  за

ости  у  раду 

тете, прилик

форматорим

њи реактивн

активне ене

ика  систем

ифни  елеме

мерно  преуз

од већи или

тивне  енер

 енергија" с

рифа  "преко

еузете  реак

а  стварно  п

5.  

ге (cos ϕ) за

ктори снаге з

има  из  ЕЕС

опреме  за 

ндензаторс

м  месту  пот

да се та ене

нергије  и  пр

произведе и

реактивне 

за  компенз

игушница, р

просеку са 

е успешно и

и  елемент  и

бласт општинс

 

 

ефикасно
јавних обј

јалова)  је 

љање  и  од

Највећи пот

претвара  у 

а  чији  је  но

ЕЕС.  Поред

ком преноса

ма. Такође, 

не енергије

ергије [25], [

ма,  “Потрош

ент  "реакти

зета  реакти

и једнак 0,95

гије.  Ако  је

се примењуј

омерно  пре

ктивне  ене

преузете  ре

а поједине у

за поједине у

С  може  се

компензаци

ких  батериј

трошње,  од

ргија преуз

реносних  пу

и пренесе  в

енергије  из

зацију  реакт

регулатора и

око 15% у р

зврши, у ра

или  је њего

ске енергетике

ости у 
јеката 

онај  део  у

државање  м

трошачи реа

користан 

ормалан  ра

д  тога  што 

а реактивне

падови нап

. Све ово је 

28]. 

шња  на  ср

вна  енергиј

вна  енергиј

5, тарифа "р

е  фактор  сн

је на износ 

еузета  реак

ергије.  Пре

еактивне  ен

уређаје дате

уређаје 

Фактор сн

0,85‐

0,5‐

0,7‐

0,6‐

0,7‐

е  смањити 

ију  реактивн

ја  (са  прате

дносно  на  м

има из ЕЕС

утева,  па  по

ише активн

з  мреже,  а 

тивне  енер

и пратеће оп

рачуну за ел

чуну за елек

ва  вредност

е 

системи

укупне  исп

магнетног, 

активне ене

рад,  сва  п

ад  неопходн

реактивна  е

е енергије н

она у систем

разлог збо

редњем  на

ја"  се  утврђ

ја"  [25],  [28

реактивна е

наге  за  обр

реактивне е

ктивна  енер

екомерно  п

ергије  и  ре

е су у Табели

наге, cos ϕ 

‐0,93 

‐0,9 

‐0,9 

‐0,8 

‐0,9 

или  чак 

не  снаге  (ен

ћом  опрем

месту  где  ј

. Компензац

остојећа  оп

е енергије. 

тиме  и  ра

гије  састоји

преме. 

лектричну е

ктричну ене

т минималн

има за 

поручене 

односно 

ергије  су 

потребна 

на,  јер  у 

енергија 

настају и 

му имају 

г чега се 

пону”  и 

ђују  две 

8].Ако  је 

нергија" 

рачунски 

енергије 

ргија"  се 

преузета 

еактивне 

и 16‐1‐8. 

потпуно 

нергије). 

ом)  које 

е  она  и 

цијом се 

према  за 

Овим се 

ачуни  за 

и  се  од: 

енергију. 

ергију не 

на. Цене 



 

  

 

опреме

месеци 

компен

трансфо

инвести

трансфо

У циљу 

корак је

реактив

постојањ

компен

1. 

2. 

3. 

Други  н

анализа

опреме

које је п

се мере

реактив

на Слиц

Данас с

због  по

века.  

Преком

уградње

је и рез

индукти

Из свега

конкрет

да извед

 

 за компенз

до  2  год

зацију  реак

орматори  и

иција  у  по

орматора ил

правилног 

е детаљно у

вну  енергију

ња  виших 

зацију реакт

Детаљним п

Применом 

На основу м

начин  је  нај

атором  мож

 и то: снага 

подељена ук

ењем закљу

вне енергије

ци 16‐1‐14. 

е углавном 

стојања  виш

мпензацију, 

е треба избе

онанса, која

ивностима с

а наведеног

тном случају

ду стручне о

Приручник за

зацију реакт

ине.  Додат

ктивне  ене

и  каблови 

већање  пр

ли напојног 

избора опр

упознавање 

у,  тако  и  њ

хармоник

тивне енерг

познавањем

наменских м

месечног ра

јпоузданији

же,  од  стран

кондензато

купна снага 

учи да у пого

е, мрежним

уграђује оп

ших  хармон

односно  п

егавати, јер 

а може да се

система фор

г треба закљ

у, мора да с

особе. 

а енергетске м

тивне енерг

тни  аргумен

ргије,  је  да

(посебно  н

реносних  к

кабла. 

реме  за  ком

са погоном

њихове  снаг

а  и  њихо

гије може се

м карактери

мерних уређ

чуна за утро

,  јер  се  на 

не  стручне 

ора, број сте

постројења

ону има виш

м анализатор

према за ком

ника  у  мреж

производњу

се тада пов

е јави након

рмирају резо

ључити да и

се приступи

менаџере за об
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ије су такве

нт  у  прило

а  се  на  та

на  страни 

апацитета 

мпензацију 

м, како у сми

ге,  потрошњ

овог  садрж

е одредити 

истика појед

ђаја, тзв. мр

ошену елект

основу  ана

особе,  прец

епени компе

а за компенз

ших хармон

ром, пре и п

мпензацију 

жи,  тако  и  з

у  реактивне

већавају губ

н уградње ко

онантно кол

избору опре

 одговорно

бласт општинс

 

 

да се ова и

ог  оправдањ

ј  начин  ра

корисника)

неког  пого

реактивне е

ислу броја у

ње,  начина 

жаја.  Потре

на неколико

диначних уре

режних анал

тричну енер

лизе  измер

цизно  одре

ензације (бр

зацију), потр

ика. Пример

после уграђ

реактивне е

због  веће  п

е  енергије 

ици и напон

ондензатор

ло.  

ме за комп

 и професио

ске енергетике

нвестиција 

ња  инвести

астерећују  н

,  чиме  мо

она,  однос

енергије  у  н

уређаја који 

и  природе

ебна  снага 

о начина: 

еђаја у пого

лизатора и 

ргију.  

рених  парам

едити  специ

рој компенз

реба за угра

р извршене

ђене компен

енергије фи

поузданости

више  од  п

н код купца.

ра, у случају 

ензацију ре

онално и да

е 

исплати у р

иције  у  опр

напојни  ене

оже  да  се 

но  уградњ

неком пого

за свој рад 

  рада,  евен

кондензат

ону; 

метара  са м

ификација  п

ационих сте

адњом филт

 анализе по

нзације, при

илтерског ти

и  и  дужег  ж

потребне  н

. Непожељн

да конденз

еактивне ен

а тај поступа

року од 6 

рему  за 

ергетски 

одложи 

а  новог 

ну,  први 

користе 

нтуалног 

тора  за 

мрежним 

потребне 

епени на 

тера, ако 

отрошње 

иказан је 

ипа, како 

животног 

а  месту 

на појава 

атори са 

ергије, у 

ак треба 



 

  

 

16.1.5.1

Конден

компен

компен

Код пој

нпр. мо

се  нако

потрош

Код  гру

најчешћ

целе гру

Централ

батериј

потребн

реактив

укључењ

степене

Мешови

Примењ

од  њих

каракте

Опрема

јер одм

Трошко

стручну

како  би

трошко

трансфо

прошир

Слик

.1 Начини к

затори се у 

зација)  и 

зација се из

единачне к

отора и укљу

он  искључе

ача у погону

упне  компе

ће не раде и

упе. 

лна  компен

ама,  које  с

ну  снагу  ко

вне  енергиј

ње, односно

е. На овај на

ита  компен

њује се код 

х  захтева  п

еристикама. 

а за компен

мах смањује 

ви  реактив

 анализу вр

и  се  изабр

ва  утрошен

орматори  и

рење  или  по

Приручник за

ка 16‐1‐14: Пр

компензациј

електрично

паралелно 

зводи као: п

компензациј

учују се и ис

ња  конден

у. 

ензације  ко

истовремен

нзација  је  н

су  уграђене

ондензатора

е  у  реално

о искључењ

чин се комп

нзација  обј

изузетно ве

примену  не

зацију реак

или потпун

не  енергије

рсте и  снаге

рао  адекват

не  реактивн

  преносни 

овећање  сн

а енергетске м

ример мреж

је реактивн

о коло прик

(тзв.  пара

ојединачна

је  конденза

скључују зај

затора  не 

ондензатори

но. На тај на

најчешће  п

е  на  једном

а)  уређај  ко

ом  времену

ње потребно

пензује реак

едињује  св

еликих пого

еког  од  оп

ктивне енер

но елимини

е  се  практич

е уређаја  за

тан  тип  оп

не  енергије

водови,  ти

наге  погона.

менаџере за об
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жне анализе п

не енергије п

ључују на д

алелна  или

, групна, це

атори  се  при

едно са њи

може  комп

и  се  прикљ

ачин компен

римењиван

м  месту  у 

оји  се  зове

у  свих  потр

ог броја кон

ктивна енер

ва  три  пре

она, са вели

писаних  нач

гије почиње

ше количин

чно  анулир

а компензац

реме  за  ко

,  уградњом

ипично  за  о

.  Уштеде  кр

бласт општинс

 

 

потрошње ре

применом к

два начина: 

и  оточна  к

нтрална и м

икључују ди

м. Недостат

пензовати  р

ључују  пара

нзује се сре

н  начин  ко

погону,  уп

  регулатор.

рошача  у  по

ндензатора, 

гија целог п

етходно  нав

ким бројем

чина  компе

е да генери

ну преузете 

ају.  Пре  угр

цију,  као и к

омпензацију

м  ове  опре

око  10‐30%,

роз  растере

ске енергетике

еактивне ене

кондензатор

редно (тзв. 

компензаци

мешовита. 

иректно на 

так овакве к

реактивна  с

лелно  груп

дња вредно

мпензације

равља  (укљ

.  Овај  уређ

огону  и  на 

који су под

погона. 

ведена  нач

м различитих

ензације,  у 

ише уштеде 

реактивне 

радње  неоп

квалитета е

у.  Поред  т

ме  растере

,  што  ослоб

ћење  прено

е 

ергије 

ра 

редна или 

ија)[34].  Па

крајеве пот

компензациј

снага  друго

пи  потроша

ост реактив

.  Конденза

ључује  и  ис

ђај  мери  по

основу  то

дељени у гр

чина  компе

х мотора, гд

складу  са

одмах по у

енергије из

пходно  је  и

лектричне е

ренутног  см

ећују  се  ене

бађа  капаци

осних  капац

 

серијска 

ралелна 

трошача, 

је је што 

г/других 

ча,  који 

не снаге 

торским 

скључује 

отрошњу 

га  врши 

упе, тзв. 

ензације. 

де сваки 

а  својим 

уградњи, 

з мреже. 

звршити  

енергије 

мањења 

ергетски 

итете  за 

цитета  и 



 

  

 

трансфо

да су ча

Из свега

купца,  т

рачуна 

смањује

смањује

трансфо

водова 

На след

Табели 

опреме

Анализо

трошко

приступ

трошко

се  пери

процени

због ум

основу 

да се ра

 

орматора се

ак и веће од 

а наведеног

тако  и  за  Е

за електрич

е  на  миним

е  се:  укупн

орматора  и 

за већи про

дећем прим

16‐1‐9 прик

 за компенз

Табела 1

ом  рачуна 

ви реактивн

п  дистрибут

ви за реакти

иод  исплат

ити на око: 

ањења рачу

просечних п

ади о уобича

Приручник за

е тешко уоп

уштеда утр

г може се за

ЕС.  За  купц

чну енергију

малан  износ

а  струја  у  м

преносних

оток активне

еру могу се

казани су по

зацију реакт

6‐1‐9: Анали

за  утрошен

не енергије 

тивном  сис

ивну енерги

тивости  инв

13,5 месеци

уна за струј

података из

ајеним радн

а енергетске м

пштено кван

ошене реак

акључити да

ца,  јер  се  на

у елиминиш

с.  За  ЕЕС,  ј

мрежи  за  в

х  водова,  гу

е енергије.

е видети ефе

одаци из ра

тивне снаге.

за исплативо

ну  реактивн

износе: 67

стему.  Угра

ију би се сма

вестиције  у

и. Током оче

у у износу о

 достављен

ним режими

менаџере за об
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нтификују, а

ктивне енер

а је компенз

акон  изврш

ше ставка ко

ер  се  побо

вредност  ре

убици.  Тако

екти од угра

ачуна за утр

 

 

ости мере за 

ну  енергију

6 377 РСД  (

адњом  опр

ањили на о

у  опрему  з

екиваног жи

од: 9 278 61

их рачуна з

има.  

бласт општинс

 

 

ли конкрет

гије. 

зација реакт

шене  компен

ја се односи

ољшавају  пе

еактивне  ст

ође,  ослобађ

ађене компе

рошену еле

компензаци

,  установље

(без ПДВ). О

реме  за  ко

ко: 7 683 РС

за  компенз

ивотног века

17 РСД (без 

а електричн

ске енергетике

ни случајев

тивне енерг

нзације  реа

и на реакти

ерформансе

трује,  оптер

ђају  се  кап

ензације ре

ктричну ене

ију реактивне

ено  је  да  п

Ова ставка ч

омпензацију

СД (без ПДВ

зацију  реак

а опрема ће

ПДВ). Анал

ну енергију, 

е 

и у пракси 

гије корисна

активне  ене

вну енергиј

е  система, 

рећење  ене

пацитети  пр

еактивне ене

ергију, пре у

е енергије 

просечни  го

чини 26% ра

у  реактивне

В) годишње.

ктивне  снаг

е генерисати

лиза је извр

под претпо

показују 

а како за 

ергије  из 

у или се 

односно 

ргетских 

реносних 

ергије. У 

уградње 

одишњи 

ачуна за 

е  снаге, 

. Одавде 

ге  може 

и уштеде 

шена на 

оставком 



 

  

 

У настав

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

16

Сваки Е

су и по 

ангажуј

Понаша

приказу

снагу у 

али и за

потрош

се разн

целог  Е

прагу ел

(потрош

може  б

Времен

говори 

оптерећ

показат

минима

основни

оптерећ

где су: 

Wd – уку

вку је дат кр

Снага/напо

Цена:  4  905

опреме за 

опреме,  ко

контактори 

Опрема  је 

изворима в

Просечни 

компензаци

Процењени

компензаци

Просечни к

Процењени

снаге око: 1

Очекивани 

садржаја  ви

ефикасност

6.1.5.2 Регул

ЕС се састој

својим кара

у  за  свој  ра

ање потрош

ује  дијаграм

функцији вр

а групе потр

ње или за д

е врсте диј

ЕЕС,  од  инте

лектрана. Са

шња која се 

бити  тренут

ски период

о  дневним

ћења даје хр

тељи  којима

ално  дневн

их  показате

ћења (md) [3

пна дневна 

Приручник за

ратак техно‐

н: 220 kVAr 

5  EUR,  без 

компензаци

ндензаторс

 за прекида

филтерско

виших хармо

годишњи 

ију реактивн

и  годишњи

ију реактивн

урс 1 EUR = 

и  период  и

13,5 месеци;

резултати 

иших  хармо

ти производ

лација врш

и од велико

актеристика

ад,  тако и п

шача или  гру

мом  оптере

ремена. Диј

рошача у ок

делове ЕЕС и

аграма опте

ереса  су  ди

а друге стра

наплаћује о

на  или  уср

ди у којима 

м,  седмичн

ронолошку 

а  се  описуј

но  оптереће

ља дефини

31]. Фактор д

потрошња е

а енергетске м

економски 

/ 400 V;  

ПДВ.  У  цен

ију реактивн

ке батерије

ње капацит

ог  типа,  чи

оника, а исто

трошкови 

не снаге, изн

и  трошкови

не снаге изн

123 РСД; 

сплативости

; 

су:  елимин

оника,  повећ

дње у целин

шног оптере

ог броја потр

ама различи

по  времену 
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узев  поједи
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ројекта енер

хваћених об

ности за ова
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примењене

000 m2),  са 

у већим град

нији и захте

ворног  инж
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оји ће бити р

о планирањ
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тски била
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ст,  јер  сушт
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их  општина,

е величине 

ме грејања, д
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представљ
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израда  ен
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ај овог посл
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ика. Чест је 

жавање  од 

истарства  зд

део  својих 

лежности по

м случајевим

зовати  саст

личких инст

кацији  проје

нтификациј

  највећи  бр

(<6000 m2). 

да најчешће

лит  система

ењу електри

ља  олакшава

е пројеката

неког  струч

касности за

мањити трош

е подразуме

ових  систем

рорачуна  је

системима 

рима. За про

инжењерско

нергетску  е

ције  пројека

, за сваки п

њи [1], од ст

етске ефикас
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нергетског  б

њи енергије
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тимом, енер
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случај и да з

републике 

дравља).  У 

надлежнос

ојединачних

ма, пре отпо

анак  надле

титуција, ка

екта,  као  и 

е  укаже  на

рој  јавних  з

За ове зград

е немају пос

а)  и  да  се 

ичне енерги

ајућу  околн

. Ово значи 

чног  лица  и

а такве јавне

шкови општ

ева израду д

ма  чини  да 

едноставне,

грејања,  ве

орачуне кој

о знање. За

фикасност 

ата,  а  при 

ројекат са у

тране одгов

сности и сер

ну намену

биланса  згр

е и трошков

итет  резулт

да је општи

ргетски мена

да  узму  уче

категорија:

ске енергетике

зграде у над

(нпр.  школ

случају  град

сти  пренел

х градских о

очињања ак

ежних  пред

ко би се по

начини  уче

а  постојање

града  у  над

де је каракт

себне систем

у  њима  пр

ије. Оваква с

ност,  јер  ом

да енергет

из  општине,

е зграде. На

тине. Идент

детаљног ен

је  обим  де

,  што  омог

ентилације  и

и се односе

то је за ове

зграда,  нос

доношењу 

уже листе н

ворног инже

ртификовањ

раде  за  јав

вима енерги

ата  и  преп

на уговорил

аџер општи

ешће  у  при
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длежности о

е  од Мини

да  Београд

е  на  неке 

општина ост

ктивности у

дставника  о

тврдила зај

ешћа  у  прип

е  основа  за 

длежности  о

теристично д

ме за венти

ружају  једн

структура об

могућава  ре

ски менаџе

,  да  изврше

а тај начин 

тификација 

нергетског б

таљног  ене

ућава  њего

и  климатиза

е на овакве 

е објекте не

сиоца  лице

коначне  о

еопходно је

ењера за ен

ње такве згра

вну  намену 

ије. Ово  је у

орука  које 

ла израду д

не, одговор

купљању  п

општине 

старства 

а,  треба 

градске 

тао мали 

у вези са 

општине, 

едничка 

преми  и 

његово 

општина 

да имају 

лацију и  

ноставни 

бјеката у 

елативно 

ри, могу 

е  процес 

може се 

пројекта 

биланса. 

ергетског 

ову  брзу 

ације  по 

системе 

опходно 

нце  381 

одлуке  о 

е да се у 

ергетску 

аде  

захтева 

уједно и 

из  њих 

детаљног 

рно лице 

одатака. 
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ци о потрош

амике очит

љни подаци
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де,  грејана 

ња зграде (б
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ње рубља, у
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авања и нап
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и о систему г

и о систему у

љни подаци
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унутрашње о
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грејања, хла

унутрашњег

и о осталим 
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су  временск
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а,  врста обј

(година из

  зграде,  пол

ених, број с

ље, паузе у р

шњи енерги

(грејање,  хл

ичка  припр

осветљење,

е у последњ

ађења и кли

г осветљења

сервисима 

потрошња ен

ки  стабилни

е неког од с

одно  добит

кве промене

 зграде опш

г биланса зг
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екта,  власн

градње,  уку

ложај  зград

талних или

раду зими ил

ије, што под

лађење,  пр

рема  хране

 канцелариј

ње три годи

матизације

а; 

у згради. 

нергије и мес

и,  односно  н

система, одн

ти  информа

е су при том

штинског ене

граде, ако је

ске енергетике

иштво, одго

упна површ

де,  спратнос

повремени

ли лети итд.

разумева по

инудна  вен

е,  потрошњ

јска опрема

ине уз прика

; 

сечни рачуни

не мењају  с

носно објек

ацију  о  том

ме настале. 

ергетског би

е могуће, ко

е 

оворно лице

ина  зграде,

ст,  висина п

их корисник

.); 

опис свих се

нтилација,  п

ња  техничк

а итд.); 

азивање вр

 

и 

се,  изузев  у

кта у целини

ме  да  ли  је

Већина под

иланса. Преп

ористи распо

е, начин 

,  грејана 

плафона, 

а, радно 

ервиса и 

пумпање 

ке  паре, 

еменске 

у  случају 

и. Зато је 

е  и  када 

датака из 

поручује 

оложива 



 

  

 

пројект

електро

одговар
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каракте

приказ 

пуну сар
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3. Пау
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под
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делова инст
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оварајући  на
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 неколико  т
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шална напл

лата  топло
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су брзо про
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система у згр
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дентификов
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те  по  m2  и
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ање и напла
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а енергетске м
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во је прилич

ног за објек

о променљи
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рвиса и сл.). 
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ериода,  как
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ешкоћа које
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ата за више ј
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менаџере за об

Страна 315 
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јекта,  проје
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ација.  Тада

емеравање 

некад  је  пот

н посао, кој

шће се не ме
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ене  (нпр.  пр

пратити у ск
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ва)  за  више
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ог горива. 

ске енергетике
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е  јавних  обј
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е 

ских,  водов
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равити  и ш

оста времен

м периода од
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дног  времен
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То су: 
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з  тачних 
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у објект

рада по

индире

размотр

предузе
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шкоће  је  ве
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остројења, о
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ећа или лока
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често  тешко
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же утицати 

рши на осно

Приручник за

Слика 16‐2

ома  тешко,

особље заду

лно ангажуј

односно нач
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и  закључци

неки  недос

родистрибуц

блем који се

и  утицај  на
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превазићи. 
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упљање под

та. Из подата

тајућим  ин
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и изради ен

шћења  и  по

зграде  на 
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лошији  нег
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бијају  повољ
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Зато селек

ни сет инфор

ске енергетике
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Генерална 

та, као и опе

датака и об

ака прикупљ

нформација

же  и  од  лок

ергетских б

онашања  ко

укупну  ене

ају начин ко

ски  ефикасн

раде.  У  пра

којима је по

го  што  би 

ворена улаз

ктоване  (зи

Са  друге  стр

”  ниже  пар

љнији  инди

комфора на 

ција идеје з

рмација о об

е 

 

препорука 

ератери пос

бјашњавање

љених на ов

ма.  Такође

калних  ком

биланса за з

рисника  од

ергетску  ефи

оришћења з

ни),  али  и  т

кси  се  веом

онашање ко

то  било  у

зна врата на

ими),  нерац

ране,  веома

раметре  ком

икатори  ен

пројектном

за пројекат 

бјекту); 

за  такве 

стројења 

е начина 

вај начин 

е,  треба 

муналних 

зграде  је 

д  утицаја 

икасност 

зграде и 

техничке 

ма  често 

орисника 

  случају 

а  јавним 

ионално 

а  је  чест 

мфора  у 

ергетске 

м нивоу.  

мора да 



 

  

 

2. Ства

и у 

битн

нееф

Због  тог

што виш

и  плани

информ

биланса

Веома 

услови, 

Слични 

климатс

разлико

години.

одговар

обзир п

Начелно

било ко

улазе у 

у  зград

енергет

(фотона

постоји 

објекат 

нашим 

неутрал

троши с

грејање

Свака  з

интерак

захтева 

поједно

захтеви

времен

саме  зг

коришћ

прорачу

грејања

систем 

унутраш

темпера

модели

арне оствар

значајнијој 

није  проме

фикаснијег 

га  је  при пр

ше информа

ираним  про

мације мора

а. 

важан  утиц

у  првом  р

објекти  м

ским  зонам

овати,  у  за

  Зато  је  за

рајуће подат

ри доношењ

о,  енергетск

ог  техничког

зграду чине

ду  троши  се

тски  излази 

апонски  ген

локална  к

у близини. 

условима н

лан у поглед

се на вршењ

е, а после ње

зграда  пре

кцији са око

увођење  т

остављења р

  у  погледу 

а  потребно

граде  од  р

ћења  зграде

ун топлотни

а  зграде.  За

димензион

шњег ваздух

атура  и  вет

и  су  погодн

Приручник за

рене уштеде

мери да од

ене  начина

коришћења

рипреми де

ација о комф

оменама.  П

ају  се додат

цај  на  потр

реду  спољна

могу  имати

ма.  Такође

висности  о

а  квалитетн

тке за посм

њу закључак

ки  биланс  ј

г  система. А

е различити

е  на  обезб

из  зграде 

ератор,  лок

котларница 

Поред тога,

ема енерге

ду трошкова

ње одређени

ега следе ра

едставља  сл

олином и ње

тзв.  матема

реалног сис

улазних  по

г  за  прорач

реално  оств

е.  Најважн

их губитака 

а  ту  сврху  к

ише у одно

ха, број изм

тровитост)  к

ни  за  практ

а енергетске м

е енергије н

дступају од 

а  коришће

а енергије. 

етаљног  ене

фору у зград

По  потреби 

тно размотр

рошњу  енер

а  температу

  веома  ра

,  потрошњ

д  метеорол

у  анализу 

атрани пер

ка.  

јавне  зград

Ако  се  за  гр

и енергенти,

беђивање  р

постоје  ако

кална  коген

или  локал

, директни и

тску вредно

а или приход

их сервиса у

азличити се

ложени  фи

еним корис

атичких  мо

стема. Прави

одатака  и  к

чун.  Зато  се

варене  ене

ији  елемен

 зграде који

користе  се 

су на тзв. п

мена ваздуха

који  су  кар

тичну  прим

менаџере за об
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акон приме

прорачунат

ења  зграде

ергетског  би

ди, начину 

треба  изв

рити и  евен

ргије  у  згра

ура,  ветров

азличиту  по

ња  енергије

лошких  усл

потрошње 

иод од најб

е  чине  исти

раницу  систе

, топлота, ел

различитих 

  се  у  зград

нерација)  шт

на  когенер

излаз из згр

ост, па се тр

да. Другим р

у згради, од

рвиси који т

изички  сист

сницима. Ан

дела,  чије 

ило је да шт

коришћеног

е  у  пракси  р

ргетске  еф

нт  прорачун

и се обавез

стационарн

ројектне па

а) и пројект

актеристичн

мену,  па  се 

бласт општинс

 

 

ене мера ен

тих уштеда,

е  или  пон

иланса  јавне

коришћења

ршити  и  од

туално  укљ

адама  имају

витост,  влаж

отрошњу,  а

е  за  исти 

лова  током 

енергије  у 

ближе метео

и  елементи

ема узме ом

лектрична е

сервиса  ко

и  врши  про

то  се  код  н

ација  која 

раде чини и 

ретира само

речима, цел

д којих у наш

троше само 

тем  у  стал

налитичка ин

претпостав

то је модел

г  математич

раздваја  ан

икасности 

на  енергетс

но врши пр

ни  једнодим

раметре ко

тне парамет

ни  за  конкр

најчешће 

ске енергетике

ергетске еф

 ако из нек

ашања  кор

е  зграде не

а објекта, по

дговарајућа

ључити  у  зак

у  климатск

жност,  пада

ако  се  нал

објекат  мо

карактерис

згради  нео

оролошке с

и  који  чине 

мотач  зград

енергија и в

оји  троше  е

оизводња  е

нас  не  срећ

снабдева  т

канализаци

о као матери

локупна ене

шим услови

електричну

лној  и  сло

нтерпретаци

вке  нужно 

л система сл

чког  апарат

ализа  енер

која  узима

ских  потреб

риликом про

мензиони  м

мфора (про

тре околине

ретну  клим

користе  и 

е 

фикасности м

ког разлога 

рисника  у 

опходно пр

онашању ко

а  мерења. 

кључке и  пр

и  и  метеор

вине  и  осу

лазе  у  разл

оже  се  др

стичних  пе

опходно  пр

танице и уз

енергетски

де, онда ен

вода. Енерги

енергију.  Д

лектричне  е

е  или  ако  у

топлотом  јо

иона вода а

ијални изла

ергија унета 

ма редовно

у енергију ил

оженој  дин

ија ове инте

укључују  од

ложенији то

та,  односно

гетске  ефик

  у  обзир  и

ба  саме  зг

ојектовања 

модели  у  ко

ојектна темп

е (спољна п

атску  зону.

при  израчу

могу чак 

дође до 

смислу 

рикупити 

орисника 

Све  ове 

репоруке 

ролошки 

нчаност. 

личитим 

растично 

риода  у 

рибавити 

зети их у 

и  биланс 

ергетске 

ија унета 

Директни 

енергије 

у  згради 

ош  неки 

ли она у 

з који је 

у зграду 

о постоји 

ли воду.  

намичкој 

еракције 

дређена 

о су већи 

  цене  и 

касности 

и  начин 

граде  је 

система 

ојима  се 

пература 

ројектна 

  Овакви 

унавању 



 

  

 

топлотн

ефикасн

енергет

простор

месту гд

зграда 

парамет

унутраш

да се на

треба  п

поједин

система

16

Највећи

њених с

омотач 

односно

до  прек

израде 

који чин

1. Кро

2. Спо

3. Про

4. Осн

5. Хор

6. Унут

7. Унут

8. Унут

них  губитак

ности.  При 

тске ефикасн

рији  и  сред

де се објека

се  третира 

тре  квалите

шњег ваздух

алазе у про

прилагодити

начно утиче 

а у згради не

6.2.2.1 Терм

омо

и  део  енерг

система од 

зграде  чин

о, целине зг

кида  грејањ

енергетског

не: 

вна констру

љни зидови

озори и врат

ова зграде к

изонталне к

трашње кон

трашње кон

трашње кон

Приручник за

ка  и  уште

томе,  за 

ности,  реле

ња  темпера

ат налази, к

као  једна 

ета  функци

ха, број изме

писаним гр

и  рад  свих

на неки од 

екада може

мички омот

отачу зград

гије  коју  зг

којих су на

не  сви  елем

граде са раз

ња  услед  п

г биланса зг

укција: равн

и зграде; 

та зграде;   

која може б

конструкциј

нструкције к

нструкције к

нструкције п

а енергетске м

еде  енерги

прорачун  у

евантни су те

атура  спољн

као и број д

целина  или

је  зграде  с

ена ваздуха

аницама за

х  сервиса  у

наведених 

е да буде вео

тач зграде 

де 

рада  корис

јзначајнији 

менти  зграде

зличитим ус

ривремено

граде посеб

и и коси кро

бити на тлу и

е које раздв

које раздваја

које раздваја

према негре

менаџере за об
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ије  након 

уштеде  ене

емпературс

ног  ваздуха

дана грејања

и  као  скуп 

спадају  пар

, струјање в

 предвиђен

у  згради.  С

параметара

ома сложен

и мере енер

сти  одлази 

губици кро

е  који  разд

словима ком

г  некоришћ

ан акценат 

овови;  

или у тлу: по

вајају грејан

ају просторе

ају просторе

јаном прост

бласт општинс

 

 

примене 

ергије  нако

ски нивои пр

а    током  гре

а, а зависно

различитих

раметри  ком

ваздуха, осв

ну намену п

С  обзиром 

а комфора, 

н посао. 

ргетске еф

на  различи

оз  тзв.  терм

двајају  греја

мфора или д

ћења  неког

ставља упра

од на тлу, ук

и простор о

е са различи

е различити

тору. 

ске енергетике

одређених 

он  примене

ројектна тем

ејне  сезоне 

о од компле

х  просторија

мфора  у  зг

етљеност, б

росторија у

да  већина

оптимизаци

фикасности

ите  топлотн

ички омота

ни  од  негре

делова зград

г  простора. 

аво на терм

копани зидо

од спољног п

итим услови

х корисника

е 

мера  ен

е  одређени

мпература в

  (зимски  пе

ексности пр

а.  Међу  нај

гради:  темп

бука и др. ко

унутар објек

  сервиса  у

ија рада раз

 на термич

е  губитке  з

ч  зграде. Те

ејаног  дела

де код којих

Зато  се  пр

мички омота

ови; 

простора (е

има комфора

а; 

ергетске 

их  мера 

ваздуха у 

ериод)  у 

рорачуна 

јважније 

пература 

оји треба 

кта, чему 

у  згради 

зличитих 

чком 

зграде  и 

ермички 

а  зграде, 

х долази 

риликом 

ч зграде 

ркери); 

а; 



 

  

 

Губици 

који је ш

У  оквир

омотача

примен

детаљн

инфилтр

након п

Методо

инфилтр

емисије

[2].  Ток

зграде 

енергије

проблем

претход

припрем

на осно

оптимал

анализа

Треба н

санациј

односно

губитке 

цена са

топлотн

топлоте кро

шематски пр

ру  прелими

а зграде (ко

е  мере  ен

ији  прорач

рацију,  одн

римене мер

ологија  одр

рације, доб

е угљен дио

ком  прелим

и  постојеће

е,  идентиф

ми  на  терм

дном  перио

ме извешта

ову којих се 

лних  услов

а, проистичу

нагласити да

ом  постижу

о међуспрат

топлоте. Са

нације, нем

них  губитака

Приручник за

Сл

оз термички

риказан на С

инарног  ене

онструктивн

ергетске  еф

чун  топлот

носно  смањ

ре енергетск

ређивања 

итака топло

оксида итд.,

минарних  и

е  стање  згр

икују  се  на

мичком  омо

оду  у  погл

ја о изврше

утврђују по

а  комфора 

у предлози о

а су највећи

у  највеће  у

тне констру

анација под

могућност из

а  у  односу 

а енергетске м

лика 16‐2‐7: 

и омотач згр

Сликама 16‐

ергетског  би

е карактери

фикасности 

тних  губита

њења  топло

ке ефикасно

трансмисио

оте, потребн

 дефинисан

и  детаљних 

раде  и  сист

ачини  кориш

отачу  зград

еду  потрош

еном енерге

отенцијали с

и  подизањ

оптималних

и губици топ

штеде.  Сана

укције ка не

да на тлу ве

звођења рад

на  друге  е

менаџере за об
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Губици кроз 

раде се разм

‐2‐7 и 16‐2‐8

иланса  врш

истике и ста

у  оквиру 

ака  сегмен

тних  губита

ости.  

оних  губит

не енергије з

на је Правил

енергетски

тема  у  згра

шћења  згра

е  и  у  раду

шње,  комфо

етском прег

смањења п

ња  комфор

х пакета мер

плоте кроз 

ација  кровн

грејаном та

ома често н

дова, итд.), 

лементе  те

бласт општинс

 

 

омотач зград

матрају у ок

8. 

и  се  прегле

ање) и ако с

детаљног  е

ата  терми

ака  кроз  та

така  топло

за грејање, 

лником о ен

их  прегледа

ади,  иденти

аде  и  систе

у  система,  п

ора,  итд.  Н

гледу,  врше

отрошње ен

ра  корисник

ра енергетск

прозоре и с

не  конструк

аванском пр

није прихват

а с обзиром

ермичког  ом

ске енергетике

 

де 

виру топлот

ед  сваког  с

се утврди да

енергетског 

чког  омота

ај  сегмент  т

те,  губита

потрошње е

нергетској е

а,  утврђују 
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зид.   

могуће треб

изолација 

оузрокује  по

золацију кос

а,  а  један 

ебљина тер

ајчешће зат

у  хидроизо

ентима кров

                      
су  појединач

тензиван пре

у преко које 

их карактерис

е хладна, па 

у  комбинациј

трукције зград

а енергетске м

естима  међ

ојаве топлот

ба примењи

са унутрашњ

огуће  избећ

,  а осим тог

што доводи

ења  цеви  и

Поред  тога, 

значајну топ

буде  такав 

штећена.  У 

  и  нарушав

ост, на влаж

ци  топлоте, 

оизолација, 

ције  треба 

ција буде ош

ора, предно

ације  и  зид

директно н

префабрико

евима  што 

ба примењи

фасаде  јед

ојаву  топло

сог крова тр

слој  испод

рмоизолациј

варамо са г

олацију,  пот

ва.  

 
чна места  на

нос топлоте. 

се одводи то

стика, на мес

на њој најче

ји  са  конден

де. 
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ђуспратних 

них мостова

ивати спољн

ње стране у 

ћи  топлотне

га  скоро ред

и до читавог

и  електричн

губи  се  мо

плотну инер

да  се  токо

случају  о

ва  њено  ос

жним делови

интензиви

што у крајњ

да  буде  из

штећена. 

ост треба да

да  у  односу

на зид. Ово 

ваних  елем

може  да 

ивати спољн

дног  спрата

отних  мосто

реба предви

д  рогова  ка

је износи на

гипс‐картонс

требно  је  п

а  омотачу  ил

Јављају се н

оплота (нпр. 

стима где пос

ешће долази

нзацијом  вод
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бетонских  к

а45 (Слика 16

ну термоизо

старту јефти

е  мостове  н

довно се  ст

г низа штетн

них  инстала

огућност  “ак

цију. 

ом  експлоат

оштећења, 

сновно  својс

има зида јав

ра  конденз

њој линији м

зведено  ква

ати конструк

у  на  тзв.  “

посебно важ

мената  због 

оштети  тер

ну термоизо

а  или  фаса

ва  и  с  тим 

идети два сл

ако  би  се 

ајмање 20 c

ским плоча

редвидети 

и  деловима 

на местима гд

углови на та

стоји конденз

 до конденз

дене  паре, м

ске енергетике

конструкциј

6‐2‐9).  

олацију  фас

иније, треба

на  местима 

тварају  усло

них појава, к

ација  у  зид

кумулације”

тације  избе

влага  лако

ство.  С  обз

вљају се тзв

зација  воде

оже анулир

алитетно,  к

кцији са ваз

сендвич”  к

жно за зград

стално  пр

рмоизолациј

олацију цело

аде  на  јед

у  вези  чита

лоја термич

спречили 

m до 25 cm.

ма или дрв

и  уградњу 

носеће  конс

де је унутраш

ваници), на с

зација паре. У

ације водене

огу  довести 

е 

ја  или  терас

садних зидо

а имати у ви

спојева  спо

ови за конде

као што су: 

у,  оштећењ

”  топлоте  у

егну  могућн

о  продире 

зиром  да  во

в. топлотни 

не  паре  и 

рати ефекат 

како  би  се 

здушним пр

онструкцију

де зидане о

исутног  рел

ју  ако  је  д

ог сегмента 

дној  страни

авог  низа  д

ке изолациј

топлотни  м

. Термоизол

етом. Уколи

хидроизола

струкције  згр

шња површин

спојевима ма

Унутрашња п

е паре и поја

до  оштећењ

са,  ради 

ва. Иако 

иду да се 

ољних  и 

ензацију 

додатни 

ња  самог 

у  зиду,  с 

ности  да  

унутар 

ода  има 

мостови 

додатно 

мере. 

избегла 

остором 

у  где  се 

од плоча 

лативног 

директно 

омотача 

и  зграде 

додатних 

је: један 

мостови. 

лацију са 

ико кров 

ације  на 

раде  кроз 

на мала у 

атеријала 

површина 

аве буђи. 

ња  зидова 



 

  

 

Сл

Пролаз 

термичк

пропуш

топлотн

Губици 

трансми

губитак

спољне

објекти

Коефиц

њихове

начин з

прозора

профил

прекиде

пролаж

трослојн

На ниж

прозорс

топлоте

међупр

прозора

вреднос

мало ут

премази

Као  ма

комбин

уградње

Табе

Тип проз

Дрвени,

Дрвени,

лика 16‐2‐10: 

топлоте одв

ког  омотача

тају  сунчев

не енергије и

топлоте кро

исионих и ве

а зграде. Гу

 зидове. Сто

ма имају по

цијент  прол

  конструкци

а прозор ил

а учествују и

, независно

е топлотних

ења  топлот

на, с различ

е вредности

ског  профил

е),  дебљина

остора  изм

а), испуна м

ст  коефициј

тиче на коеф

има знатно 

атеријали  з

ације разни

е квалитетн

ела 16‐2‐12: В

зора 

 са једним ра

 са једним ра

Приручник за

Постављање

вија се и кро

а  зграде.  О

во  зрачење 

из објекта у

оз прозоре 

ентилацион

убици топло

ога, мере на

осебан знача

ажења  топ

ије  и  матер

ли врата у ц

и стакло и пр

о од врсте м

х мостова у 

те.  Стакла  с

читим испун

и коефиције

ла  (вишеком

  и  број међ

еђу  стакла 

међупростор

јента  прола

фицијент пр

снижава ко

за  израду 

их материја

ог стакла.   

Вредности ко

каракте

амом и једни

амом и два с

а енергетске м

е изолације н

оз прозоре и

Они  истовре

у  објекат, 

 околину.  

и врата се д

них губитака

оте кроз про

а унапређењ

ај.  

лоте  ових 

ријала  од  к

целини. У од

розорски пр

атеријала од

профилу, је

се  данас  из

ама и прем

ента пролаж

морни  проф

ђупростора 

постижу  се

ра стакла (ис

ажења  топл

ролажења то

ефицијент п

прозорских

ла. Од  врст

оефицијента 

еристичне за 

им стаклом

стакла раст. 6
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на таваницу п

и врата. Про

емено  делу

као  зашти

деле на тран

а топлоте згр

озоре су и д

њу енергетск

сегмената 

којих  су  изр

дређивању у

рофил, као и

д ког је изра

едноставно 

зрађују  као 

азима који 

жења топло

фили  дају  н

стакла  (већ

е  ниже  вред

спуна од арг

оте  прозора

оплоте, али

пролажења 

х  профила, 

те материјал

пролажења 

претходне п

6 mm
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подрумске п

озори и врат

ују  као  при

та  од  спољ

нсмисионе и

раде, предс

до 10 пута 

ке ефикасно

омотача  зг

рађени  и  од

укупног кое

и начин спој

ађен, мора 

отварање и

термоизол

побољшава

оте прозора 

иже  вредно

ћим  бројем 

дности  коеф

гона, крипто

а),  одабир  с

 зато употре

топлоте ста

користе  с

ла  зависи и

топлоте за т

ериоде изгр

Кое

ске енергетике

росторије и 

та су најдин

ијемник  сун

љних  утицај

и вентилаци

тављају и пр

већи од губ

ости спољни

граде  завис

дређује  се 

ефицијента п

ја стакла и п

да обезбед

и ниску вред

ациона  ста

ају термичке

утиче дебљ

ости  коефиц

међупрост

фицијента  п

она или сли

стакла  (деб

еба стакла с

кла).  

се  дрво,  П

и дебљина о

ипичне конст

адње [3] 

ефицијент про

(W/

5

3

е 

на фасадни з

намичнији ел

нчеве  енерг

ја  и  као  пр

ионе. Нерет

реко 50% то

битака топло

их прозора и

си  првенств

на  стандар

пролажења 

профила. Пр

и добро зап

дност коефи

кла,  двосло

е карактерис

љина и број

цијента  про

ора  и  већа 

пролажења 

чно, битно 

љина  стакл

са нискоеми

ВЦ,  алумин

оквира и мо

трукције про

олажења топ

/m2K) 

5,2 

3,3 

 

зид 

лементи 

гије  који 

редајник 

тко, збир 

оплотних 

оте кроз 

и врата у 

вено  од 

рдизован 

топлоте 

розорски 

птивање, 

ицијента 

ојна  или 

стике.  

  комора 

олажења 

ширина 

топлоте 

снижава 

ла  веома 

исионим 

нијум  и 

огућност 

озора 

плоте 



 

  

 

Дрвени,

Дрвени,

Метални

Метални

Метални

Метални

Метални

Метални

PVC, једа

PVC, два

Таб

Тип вра

Спољна

Спољна

Балконс

Балконс

Унутраш

Правил

коефиц

(прозор

који се 

не  пост

топлоте

изврши

ЕН ИСО

врата и 

СРПС ЕН

Губици 

Поред  т

губитак

Инфилт

изван и

разлике

топлоте

ваздуха

Правил

укупне 

заклоње

 

 са једним ра

 са два рама

и, са једним 

и, са једним 

и, са једним 

и, са два рам

и, са једним 

и, са два рам

ан рам, два с

а рама, три ст

бела 16‐2‐13:

та 

а, дрвена вр

а, челична в

ска врата, је

ска врата, д

шња врата 

ником  о  ен

ијенти  прол

ри, стаклене

реконструи

тоји  могућн

е за спољне 

ти прорачун

О  10077‐1  и 

ролетни; у 

Н 673 и СРПС

услед инфи

трансмисио

а  топлоте  у

трација  вазд

 унутар про

е  притисака

е,  тзв.  топло

а.  У  складу 

ника о енер

запремине

ености и кла

Приручник за

амом и два с

 и једним ста

рамом и јед

рамом и два

рамом и два

ма и једним с

рамом, пане

ма панелни и 

стакла (терм

такла (термо

: Вредности к

каракте

рата 

врата 

еднострука,

двострука, д

нергетској  е

лажења  то

е призме, из

шу, санирај

ост  да  се  н

прозоре ил

н коефиције

СРПС  ЕН И

складу са с

С ЕН 410 за с

илтрације 

оних  губитак

услед  инфи

духа  кроз  пр

осторије. Ње

а.  Последиц

ота  вентила

са  стандард

ргетској ефи

е  грејаног 

асе заптиве

а енергетске м

стакла раст. 1

аклом 

ним стаклом

а стакла раст.

а стакла раст.

стаклом

елни и са једн

са једним ст

опан) 

опан)  

коефицијент

еристичне за 

, дрвена са 

дрвена са ст

ефикасности

плоте  за  т

злози и сл.)

ју, адаптира

на  други  на

и спољна вр

ената прола

СО  10077‐2

стандардом

стакла. Ово 

ка,  прорачу

илтрације  в

роцепе  је  р

ен интензит

ца  инфилтра

ационих  губ

дом  СРПС  Е

икасности зг

простора  и

ности зград
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12 mm

м

. 6 mm

. 12 mm

ним стаклом

таклом 

та пролажењ

претходне п

стаклом 

таклом 

и  зграда  [1]

ранспарент

, како за но

ају или се в

ачин  прибав

рата која су 

ажења  топл

  за  грађеви

м СРПС 1394

важи и за п

ун  за  прозо

ваздуха,  тзв

редовна  поја

тет директно

ације  спољњ

битака,  мор

ЕН  13790,  ка

града [1], ве

и  броја  из

де а према С
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м

а топлоте за 

ериоде изгр

К

]  дефиниса

тне  елемент

овопројекто

рши енерге

ве  подаци  о

предмет ен

лоте  за исте

инске  елеме

47 за зид за

постојеће и н

ре  и  врата 

в.  вентилац

ава  која  се 

о зависи од 

њег  ваздуха

ра  трошити 

ао  и  усвоје

ентилациони

змена  вазду

СРПС ЕН ИСО

ске енергетике

2

2

5

4

3

3

5

3

1,7

1,3

типичне кон

адње [3] 

Коефицијен

топлоте

3

5

4

2

2

ни  су  макси

те  термичк

ване објект

тска санаци

о  коефиције

нергетске са

е у  складу  с

енте  типа  п

весе; у скла

новопројект

додатно  ук

иони  губит

јавља  због 

величине п

а  је  да  се  о

на  загрева

ном методо

и губици се 

уха  на  час

О 13789.  

е 

2,9 

2,3 

5,8 

4,0 

3,6 

3,3 

5,8 

3,3 

7‐2,0 

3‐1,6 

нструкције вр

т пролажењ

е (W/m2K) 

3,5 

5,8 

4,7 

2,3 

2,3 

имално  доз

ког  омотача

те, тако и за

ија објекта. 

ентима  про

анације, пот

а  стандардо

розора,  бал

аду са станд

товано стањ

кључује  и  п

так  топлоте 

разлике  пр

процепа и п

одређена  к

ање  инфилт

ологијом  на

одређују на

с  у  зависн

рата 

ња 

звољени 

а  зграде 

а објекте 

Уколико 

олажења 

ребно је 

ом СРПС 

лконских 

дардима 

ње. 

рорачун 

зграде. 

ритисака 

оменуте 

оличина 

трираног 

а  основу 

а основу 

ости  од 



 

  

 

Табела 1

(према С

 

Изложен

Заптивен

Отворен

Умерено

Веома за

Табела 1

(према С

 

Заптивен

Отворен

Умерено

Веома за

Иако су

обезбеђ

квалите

запреми

свака  д

обезбеђ

инфилтр

Где су: 

V (m3/h)

O (m3) ‐ 

За објек

објекти 

потребе

количин

треба уз

За  јавне

односно

објеката

лошем 

вреднос

неефика

врата,  п

примењ

врата н

каракте

16‐2‐14: Број 

СРПС ЕН ИСО

ност фасаде 

ност 

н положај згр
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предузимањ

мпература 

екту  за  1оС

им  објектим

т  коришћен

квим  систем

ватити  и  ви

де  је  то  м

ње  на  то

це, проверу 

е  у  згради,

ање; 

е 

и/или  био‐м

па    је  оп

ларије  и  из

е  постоји  сл

ити новој н

е  предвидет

  огрева.  Пр

то укључује 

о примену е

радијаторим

у. Најчешће 

а  грејање 

дне простори

метри  комф

трошњу  еле

рошње  и  тр

акве зграде м

‐масу  или 

лази у близи

ња на њу. Ис

е. Типичан п

  комфора, 

егзактно  у

месецима 

се утврди да

дно  је  анал

раметара ко

квалитетом 

ња одређен

у  објекту  в

С,  значи  см

ма  постоји 

них  система

мима  грејањ

ише  мера 

могуће).  Ов

пловод,  та

радних пар

,  као  и  еве

масу.  По 

равдано 

золација 

лободна 

амени и 

ти  њену 

ројектом 

уградњу 

фикасне 

ма  ради 

се ради 

користе 

ије (нпр. 

фора  по 

ектричне 

рошкова 

може да 

гас),  уз 

ини неке 

сто важи 

проблем 

односно 

утврдити 

јављају 

а омотач 

лизирати 

омфора у 

грејања, 

них мера 

виша  од 

мањење 

значајан 

а,  као  и 

ња  могу 

са  доле 

ва  мера 

аксу  за 

раметара 

ентуалне 



 

  

 

 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

4. Згра

или 

прет

a. 

С  обзиром

даљинског 

производњ

реконструк

зграда,  у  см

количине то

Промена  е

котларници

зависности 

енергент  м

некада  дов

прелазак  са

или  изград

енергента, 

Оваква  ме

размотрити

постижу и п

Санација  д

подешавањ

Уградња но

проверу по

треба да бу

Уградња си

Рекупераци

димних  гас

разматрати

Увођење за

санитарна в

Замена или

тела, итд.); 

Уградња те

просторијам

Уградња еф

аде у којим

 других обје

тходни случ

Замена  или

цурења,  по

односно зам

Приручник за

м  да  се  у 

грејања  а

у топлоте, п

цијом,  уз  м

мислу  увођ

оплоте ка ја

енергента  и

и.  Ова  мера

од  постоје

може  захтев

вољно  извр

а уља за ло

њу  новог  с

(нпр.  прела

ра  подразу

и замену ене

позитивни е

дотрајалог  к

ње котла, угр

овог  котла  и

отребног кап

уде ефикаса

стема за ре

ија  топлоте 

сова  изнад

 и коришће

агревања са

вода загрева

и санација е

рмостатских

ма, као и угр

фикасних ци

а постоје бл

еката у сусед

чај важе и за

и  санација 

оправка  или

мена топлов

а енергетске м

овом  случ

  да,  као 

препоручује

модернизац

ења  одгова

вној згради

и  с  тим  у 

а  све  више

ећег  стања 

ати  значајн

ршити  само 

ожење на  га

истема  за  с

азак  са  уља 

умева  интер

ергента пре

фекти у погл

котла.  Ова 

радњу систе

и  припадају

пацитета ко

н, са одгова

гулацију рад

димних  гас

д  200oC.  Ка

ње топлоте 

нитарне вод

а електричн

лемената си

х вентила на

радња потр

ркулациони

локовске ко

дству. Генер

а овакве згр

екстерног 

и  замена  из

вода);  

менаџере за об
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ају  општин

оснивачи, 

е се да општ

цију  подста

арајуће  регу

; 

вези  све  о

е  добија  на

односно  к

е  инвестиц

додатна  п

ас). Промен

складиштењ

за ложење

рвенцију  на

ласком на б

леду заштит

мера  обух

ема за регул

уће  опреме.

отла ради пр

арајућом рег

да котла;  

сова. Ову м

ада  се  као 

кондензаци

де у оквиру

ним грејачим

истема греја

а грејна тел

ебне аутома

их пумпи у к

отларнице к

рално, све м

аде, а додат

топловода 

золације  то

бласт општинс

 

 

не  јављају 

имају  и  д

тина захтев

нице  из  ко

улације  и  о

остале  изм

а  значају  ш

оришћеног 

ије  (нпр.  пр

одешавања

а енергента

ње  горива.  Т

е на  гас) мо

а  горионик

био‐масу  (п

те животне 

хвата:  замен

ацију рада к

.  У  овом  сл

рилагођавањ

гулацијом р

еру  треба  р

енергент 

ије продукат

у система за

ма; 

ања у зград

а ради регу

атике за бал

комбинацији

које снабдев

мере енерге

тно треба ра

и  припада

опловода,  у

ске енергетике

као  потенц

ео  надлеж

а да се ова

оје  се  напа

опреме  за  м

ене  на  кот

ширењем  га

енергента, 

релазак  са 

а  елемената

а често захт

Треба  напом

оже бити  тр

ку.  С  друге 

пелет или др

средине; 

ну  гориони

котла, итд.  

учају  треба

ња постојећ

рада; 

разматрати 

користи  пр

та сагорева

 грејање у с

ди (цевовода

улације темп

лансирање м

и са претход

вају  топлото

етске ефикас

азмотрити и

ајућих  елем

градња  пре

е 

цијални  ко

жности  над 

 мера комб

аја  конкретн

мерење  исп

тлу,  инстал

асоводне  м

прелазак 

угља  на  гас

а  инсталаци

ева модифи

менути  да  п

рошковно еф

стране,  мо

рвну сечку), 

ика,  чланака

 

  извршити 

ћој ситуациј

ако  је  темп

риродни  га

ња; 

случајевима

а, вентила и

пературе у г

мреже; 

дном мером

ом неколик

сности набр

и следеће м

мената  (отк

едизоловани

рисници 

ЈКП  за 

бинује са 

на  јавна 

поручене 

лацији  и 

мреже.  У 

на  нови 

с)  док  је 

ије  (нпр. 

иковање 

промена 

фикасна. 

огуће  је 

чиме се 

а  котла, 

поновну 

и. Котао 

пература 

ас  треба 

а када се 

и грејних 

грејаним 

м. 

о  јавних 

ројане за 

ере: 

клањање 

их  цеви, 



 

  

 

b. 

c. 

d. 

5. Згра

терм

a. 

b. 

c. 

Прилик

систему

истовре

једнак п

у  чињен

зграде 

примен

на одго

16

Израда 

система

унутраш

напаја. 

укупна 

унутраш

поједин

послепо

месеци,

потрош

зависић

Систем 

Уградња ка

повезаним 

Реконструк

потрошачи,

испоручене

повезаним 

Измена  нач

количини то

аде  које  су 

моелектран

Измена  нач

количини то

Реконструк

смислу  уво

топлоте  ка 

количини то

Уградња те

просторијам

ом  комбин

у  грејања  зг

емене  прим

простом зби

ници  да  се 

односе  на 

е мера у си

варајући на

6.2.2.3 Унут

осве

енергетско

а  унутрашњ

шњег  осветљ

На основу п

инсталисана

шње  осветљ

ним  просто

одневним и

,  када  је  об

ње  електри

ће највише о

унутрашње

Приручник за

алориметара

на блоковск

ција,  уз  м

,  у  смислу

е  количине 

на конкретн

чина  обрач

оплоте кори

прикључен

е‐топлане): 

чина  обрач

оплоте; 

ција,  уз  мо

ђења  одгов

јавној  згра

оплоте; 

рмостатских

ма у јавној з

новања  мер

граде,  треба

мене  мера  н

иру уштеда е

израчунате

уштеде  у 

стему греја

чин узети у 

трашње ос

етљењу 

г биланса зг

њег  осветље

љења,  као  и

пописа елем

а снага сист

љење,  потре

ријама  згра

 вечерњим 

бданица  кра

ичне  енерги

од тачности 

г осветљењ

а енергетске м

а за мерење

ку котларни

модернизац

у  увођења 

топлоте  ка

ну подстани

уна  испору

исницима. 

не  на  систе

 

уна  испору

одернизациј

варајуће  ре

ади,  као  те

х вентила на

згради. 

ра  енергетс

а  обратити 

на  термичко

енергије ост

е  уштеде  ен

финалној  е

ња односе н

обзир у про

светљење и

граде укључ

ења.  Ово  п

и  преглед  е

мената сист

тема. Да би 

ебно  је  при

аде.  У  том 

сатима, а п

аћа.  Поред 

ије.  Квалите

података о 

а чине след

менаџере за об
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е укупне ис

ицу; 

цију  подста

одговарај

а  појединач

ицу; 

учене  топло

ем  даљинск

учене  топло

ју  подстани

гулације  и 

ехничког  пр

а грејна тела

ке  ефикасн

пажњу  на  т

ом  омотачу

тварених св

нергије  нако

енергији,  до

на уштеде у

орачуну зби

и мере енер

чује и проце

подразумев

елемената  е

тема и пода

се извела п

бавити  дета

смислу  тр

осебно на н

тога,  важно

ет  процене 

начину њег

дећи елемен

бласт општинс

 

 

поручене ко

аница  из 

уће  регула

чним  зград

оте,  односн

ког  грејања 

оте,  односн

ица  из  који

опреме  за 

редуслова  з

а, ради регу

ности  на  те

тзв.  синерги

у  зграде  и  у

аком поједи

он  примене

ок  се  израч

у примарној

рног ефекта

ргетске ефи

ену потрошњ

ва  преглед 

електричне 

така о њихо

роцена пот

аљне  подат

реба  посебн

начин рада 

о  је  добити 

потрошње 

гове употреб

нти: 

ске енергетике

оличине топ

којих  се 

ације  и  оп

дама  (јавни

о  наплата 

(топлане, 

о  наплата 

х  се  снабд

мерење  ис

за  наплату 

улације темп

ермичком  о

ију мера.  О

у  систему  г

иначном ме

е  мера  на  т

чунате  уште

 енергији. О

а примењен

икасности 

ње електри

и  попис  е

инсталације

овој снази м

рошње елек

тке  о  режим

но  обратити

и прекиде р

и  податке 

електричне

бе. 

е 

плоте потро

снабдевају 

преме  за 

м  или  стам

према  испо

топлане‐ел

према  испо

евају  потро

поручене  к

према  испо

пературе у г

омотачу  згр

во  значи  да

грејања  згра

ером. Разло

термичком 

еде  енергиј

Ову чињениц

них мера. 

у унутрашњ

чне енергиј

елемената 

е  из  које  се

може се изр

ктричне ене

му  рада  у  з

и  пажњу  н

рада током 

о  начину  о

е  енергије 

ошачима 

остали 

мерење 

мбеним) 

орученој 

ектране, 

орученој 

ошачи,  у 

оличине 

орученој 

грејаним 

аде  и  у 

а  ефекат 

аде  није 

г за то је 

омотачу 

е  након 

цу треба 

њем  

је за рад 

система 

е  систем 

рачунати 

ергије на 

згради  и 

а  рад  у 

зимских 

обрачуна 

система 



 

  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Најважн

осветље

1. И

a. 

b. 

c. 

2. И

a. 

i.





i.

ii.

b. И

с

с

i.

ii.

3. Ел

Извор светл

Стартери и 

Лампа или л

Електрични

нији  елемен

ењу јавних о

звори са уж

Извори свет

Рефлекторс

Халогени из

Извори са ел

средине у к

Извори  све

углавном у 

 Флуоре

 Стандард

 Компакт

малих  д

подножа

или посе

 Флуоре

 Натрију

Извори светл

спољашње 

спортских ха

 Живини

 Метал‐х

лектро‐луми

Приручник за

лости; 

предспојни

лустер одре

и водови са п

нти  система

објеката у уп

жареном нит

тлости за оп

ски извори; 

звори. 

лектричним

којој се врши

етлости  са  е

унутрашње

сцентне цев

дне; 

тне (тзв. ком

димензија  с

ак који се уг

ебан поднож

сцентне цев

умови извор

лости са ел

осветљење

ала. Разлику

и извори вис

халогени из

инисцентни

а енергетске м

 уређаји (за

еђене констр

прекидачим

а  унутрашњ

потреби су с

ти или инкан

пшту употре

 пражњење

и електричн

електричним

м осветљењ

ви: 

мпакт флуо 

са  интегрис

грађује у ста

жак за посеб

ви посебних

ри ниског пр

ектричним 

,  као  и  за

ују се: 

соког прити

вори;  

 извори, од

менаџере за об
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 неке извор

рукције; 

ма и осигура

њег  осветље

следећи изв

ндесцентни

бу (обичне 

ем у гасу ил

но пражњењ

м  пражњењ

њу: 

‐ CFL). Ови 

аним  предс

андардна гр

бно констру

х намена 

ритиска 

пражњењем

а  унутрашњ

ска;  

носно LED и

бласт општинс

 

 

ре светлости

ачима. 

ења  су  изво

вори светло

 извори који

сијалице);

ли пари мет

ње, разликују

њем  на  нис

извори пред

спојним  ур

рла инсталац

уисана грла.

м на високо

ње  осветље

извори (light

ске енергетике

и); 

ори  светлос

сти: 

и могу бити

тала. У зави

у се: 

ком  притис

дстављају ф

еђајем.  Мо

ција за инка

 

ом притиску

ње  индустр

t‐emittingdio

е 

сти.  У  унутр

: 

сности од п

ску  који  се 

флуоресцент

огу  имати  к

андесцентне

у који се ко
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нергетски  би

ора  изврши

ског  прорач

ене активно

ументацији

у  ефикасних

м карактерис

; 

вној згради, 

им зградама

ан, под усло

уштеде  енер

а  одржавањ

вора. 

унутрашњем

верити  и 

ветљења. 

е бораве де

едмет редо

не замене и

инсталација

е 

могу  подел

мере  које  н

иланс  покаж

ити  на  начи

чуна,  како  б

ости у прост

. 

х  извора  св

стикама; 

 

стање пре и 

а, прорачун 

овом да су п

ргије  и  трош

ња,  односно

м  осветљењ

стање  еле

Лоша  инст

еца (школе, 

овног инспе

или поправк

а  у  добром

лити  на 

најчешће 

же  да  је 

ин  да  се 

би  нови 

торијама 

ветлости, 

стање 

ефеката 

подаци о 

шковима 

о  замену 

њу  јавне 

ектричне 

талација 

вртићи). 

кцијског 

ке треба 

м  стању, 
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између 

утрошак

до потр

подразу

трошко

потрош

најчешће  н

инсталисан

За велике п

постојећих 

цевима  у  л

светлосног 

Ако распол

се тиме пов

Замену  ин

просторијам

осветљења

извори  су 

осветљење

Регулацију 

примењива

магацини и

Регулацију 

примењива

Регулацију 

смањено  к

неопходно 

могуће  је  к

нпр. у завис

Кад  год  је

локалног  о

канцеларијс

Кад год је то

Квалитет ун

јавне  објек

одржавања

6.2.2.4 Потр

сист

шња  воде  п

воде  и  ен

к одређене 

рошача, као 

умева  упот

ве  њене  п

ње воде.  

Приручник за

нема  потре

а снага ново

просторије, 

инкандесц

лустерима, 

флукса и сја

ожива сред

већава ефик

кандесцент

ма  за  које 

.  То  су  оби

погодни 

м; 

укључивањ

ати  у  случ

 сл.); 

укључивањ

ати у случаје

нивоа  осве

оришћење 

да  простор

користити  и

сности од ин

  то  могуће

осветљења, 

ске простор

о могуће, тр

нутрашњег о

кте  потреб

а. 

рошња вод

тему за сна

редставља 

ергије  није 

количине е

и за евенту

требу  одгов

роизводње

а енергетске м

ебе  за  дод

ог система б

као што су 

центних  или

јер  се  њих

ајности у од

дства дозвољ

касност светл

тних  извора

тачкасти 

ично  мање 

као  додат

а система б

ајевима  ка

ња  систем

евима када с

етљености  т

просторија 

рија  буде  о

  веома  соф

нтензитета д

е,  треба  се

уместо  сам

рије; 

реба примењ

осветљења 

но  изабрат

де у јавним з

абдевање во

битан  аспе

толико  очи

електричне 

уално пумп

варајућих  с

.  Због  тога

менаџере за об
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датним  инте

бити мања у

учионице, 

и  живиних 

ховом  употр

носу на случ

љавају, треб

лосног изво

а  компакт 

извор  задо

канцелариј

ни  извор 

базирану на 

ада  се  про

ма  базиран

се осветљењ

треба  прим

у  ноћним 

осветљена. 

фистициране

дневне свет

  определит

мо  општег 

њивати свет

је веома ос

ти  решење

зградама и 

одом 

ект  енергетс

игледна,  св

енергије  за

ање отпадн

супстанци  з

  свака  ана

бласт општинс

 

 

ервенцијам

у односу на 

сале и сл. т

извора  од

ребом  обез

чај замене к

ба користити

ора; 

флуо  изво

овољава  за

је  или  прол

светлости, 

индикацији

осторија  по

у  на  вре

ње користи 

мењивати  у

сатима,  ал

Наравно,  а

е  начине  ре

тлости и др.;

ти  за  оптим

осветљења.

тле боје тава

сетљив на к

  са  миним

мере енерг

ске  ефикасн

ваки  литар  у

а њено  захв

не воде. Пор

за  третман 

ализа  зград

ске енергетике

а  на  њој, 

првобитни с

треба се опр

дговарајућим

збеђује  ефи

компакт флу

и електронс

орима  треб

хтеване  па

лазне  прост

у  комбин

и присуства 

овремено 

менском  у

из безбедно

у  случајевим

и  је  из  без

ко  буџет  п

егулације  ни

; 

малну  комб

.  Ово  се  на

анице и зид

квалитет одр

малним  зах

гетске ефик

ности  јавне

утрошене  в

ватање,  пре

ред тога, пр

воде,  што

де  мора  да

е 

с  обзиром

систем; 

ределити за

м  флуоресц

икаснија  ра

уо извором;

ске пригушн

ба  примењ

раметре  кв

торије.  Тако

нацији  са 

у простори

користи  (х

укључивању

осних разло

ма  када  се 

збедносних 

ројекта  доз

ивоа  осветљ

бинацију  о

арочито  од

дова; 

ржавања. За

хтевима  у 

касности у

  зграде.  Иа

воде  за  пић

ераду и доп

роцес прера

о  додатно 

а  обухвати 

м  да  ће 

а замену 

центним 

асподела 

 

нице, јер 

ивати  у  

валитета 

ође,  ови 

општим 

ији треба 

ходници, 

у  треба 

ога;  

очекује 

разлога 

звољава, 

љености, 

пштег  и 

дноси  на 

ато  је за 

погледу 

у 

ако  веза 

ће  значи 

премање 

аде воде 

подиже 

анализу 



 

  

 

Јавне  з

локално

локални

подмир

m2 кори

средина

пумпе. У

количин

утрошен

потрош

обухваћ

Ако  се 

случајев

мали  о

искустве

водовод

употреб

Прикупљ

потрош

прикази

прилико

згради. 

индикат

објеката

детаљн

Овакве 

наплата

претход

придод

јављају 

нека  не

треба д

Други к

које је н

Ако  се 

потребн

проблем

У принц

згради: 

1. 

2. 

3. 

граде  снабд

ог  бунара,  о

и  водовод, 

рује се из оп

исног просто

ама, снабде

У том случај

на  воде  исп

ној  количи

ње  електри

ћени трошко

закључи  да

вима је неоп

објекти,  ова

ених подата

д, али да се

бом сопстве

љање  пода

њи  и  трош

ивање потро

ом разматр

И у овом сл

торе  потрош

а  у  општин

ију анализу 

анализе тре

а  се  врши 

дном  перио

аје  на  теку

необјашњи

еисправност

а предузму 

орак у анал

неопходна у

покаже  да

но извршити

ма. 

ципу, постој

Неисправан

Цурење у не

Неефикасно

Приручник за

девају  се  в

односно  из

што  подр

пштинског бу

ора или по 

евање водом

ју није могу

поручена  у 

ни  електри

ичне  енерги

овима за ел

а  је  потреб

пходно пред

ако  детаљн

ака. Постоје

е део воде (

не пумпе.  

атака  за  ен

шковима  вод

ошње воде 

ања биланс

лучају потре

шње  воде  п

ни.  У  случа

ради откри

еба вршити 

паушално 

оду.  Када  се

ући  обрачун

иви скокови

т.  Ако  је  ов

мере да се 

изи потрош

употреба во

а  велика  п

и детаљан п

је четири м

н водомер, 

еком делу с

ост сервиса 

а енергетске м

одом  на  дв

вора.  У  нај

разумева  на

уџета. Напл

кориснику з

м врши се и

уће утврдити

локални  си

ичне  енерги

ије  за  остале

лектричну ен

бно  предузи

дузети одго

на  испитива

е и случајеви

(углавном за

ергетски  би

де  у  јавним

по обрачун

са воде и по

ебно је разм

по  корисник

ају  да  пост

ивања узрок

веома пажљ

на  основу

е  коначно  и

н,  па  се  у  д

, што може

ваква  пракс

очитавање 

шње воде пр

оде (кухиња,

отрошња  н

преглед вод

могућа  узрок

система згра

у згради кој

менаџере за об
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ва  начина: 

већем  број

аплату  утро

ата воде вр

зграде. У сл

из локалног 

и утрошену 

стем.  Једин

ије,  али  га

е  сервисе  у

нергију, што

имати  детаљ

оварајућа ме

ања  се  не 

и да је јавна

а техничке п

иланс  општ

м  зградама

нским перио

отребе за пр

мотрити пот

ку  или m2  и

тоји  значај

а за то.  

љиво, јер се

у  средње 

изврши  очит

дијаграмима

е навести на

са  очитавањ

врши редов

редставља а

, прање веш

није  послед

доводних ин

ка превелик

аде, 

ји користе в

бласт општинс

 

 

из  локално

у  случајева

ошене  коли

рши се на ос

учају мањих

бунара или

количину во

ни  траг  о  то

а  је  практи

у  згради.  У  т

о се такође 

љнију  анали

ерења. С обз

врше,  већ

а зграда нак

потребе) и д

тине  предви

а  у  посматр

одима. Ови 

рименом од

трошњу по о

и  упоредити

није  одступ

е очитавања

вредности 

тавање  разл

а  потрошњ

а погрешан 

ња  чест  случ

вно.  

нализа серв

ша, свлачион

дица  постој

сталација р

ке потрошњ

воду, 

ске енергетике

ог  водовода

а,  јавне  згра

ичине  воде

снову мерењ

х објеката, 

 извора, уз 

оде јер се, п

оме може  с

ично  немогу

том  случају

подмирује 

изу  потрош

зиром да су

ћ  се  даје  п

кнадно прик

даље црпи 

иђа    прику

раној  годин

подаци тре

дговарајућих

обрачунским

и  их  са  инд

пање,  потр

а воде често

утрошене 

лика,  из  про

е  по  обрач

закључак д

чај,  надлеж

виса који се

нице са туш

јања  таквих

ади открива

ње или  трош

е 

а  или  кориш

аде  су  пове

е.  Трошак 

ња или пауш

најчешће у 

употребу со

по правилу, 

е  наћи  у  по

уће  раздво

у,  трошкови 

из буџета о

шње  воде,  у

у углавном у

процена  на

кључена на 

из локално

упљање  под

ни,  као  и  в

ба да буду 

х мера у кон

м периодим

дикаторима 

ебно  је  пр

о врше нере

количине 

отеклог  пер

унским  пер

да у систему

жни  за  јавне

 врше у згра

евима, базе

х  сервиса, 

ања могући

шкова воде, 

шћењем 

езане  на 

за  воду 

шално по 

сеоским 

опствене 

не мери 

одатку  о 

ојити  од 

воде  су 

општине. 

у  таквим 

у питању 

  основу 

локални 

г бунара 

датака  о 

визуелно 

полазни 

нкретној 

ма, као и 

сличних 

редузети 

довно, а 

воде  у 

риода  се 

риодима 

у постоји 

е  зграде 

ади, а за 

ен и сл.). 

онда  је 

х узрока 

у  јавној 
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тип  цур

већине 

релатив

том  сми
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(нпр. ба

Неефик

што  тре

обухват

потрош

грејање

тим слу

опрему

смањит

меру не

Нераци

већ и у 

мере  д

односит

одговор

менаџе

Садашњ

улазити

зградам

да  се  п

високоб

иницир

штедњо
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Закључн

1. 

2. 

Нерационал

водомера 

рни  за  јавн

дати и бажд

е може да п

цеви, на ве

рења  предст

цурења  за

вно мале тро

ислу  предст

ације објект

азен). У тим 

асност серв

еба  да  буде

тити анализа

ња воде за 

е воде, па  с

учајевима м

).  Међутим

ти потрошњу

е буде сувиш

онално кор

домаћинст

домаћинског

ти,  зависи  о

рно лице  за

ра и осталих

ња цена  вод

и  у  детаљни

ма. То објаш

отрошња  во

буџетне мер

ана  могућо

ом воде, одн

6.2.2.5 Закљ

ни прикази 

Предлог по

годишњем 

Предлог па

Приручник за

лно коришћ

спада  у  ме

ну  зграду  тр

арити. 

постоји на д

ентилима и 

тављају  цур

ахтева  уоб

ошкове, па т

тавља  ситуа

та или дела 

случајевим

виса у зград

е  предмет 

а целокупно

карактерис

е  тада цео 

огу захтеват

,  често  је  м

у или трошк

ше велика.   

ишћење вод

вима. Мере

г  газдовања

од  конкретн

а  зграду.  У  т

х надлежни

де  у  нашој  з

ију  економс

шњава прили

оде  смањи.

ре замене во

ом  или  већ 

носно енерг

ључна разма

у оквиру де

ојединачних

нивоу по св

кета мера у

а енергетске м

ћење воде.

ере  текућег

реба  да  во

делу цевово

на местима

рења  на  неи

ичајене  ме

такве мере 

ација  када  ј

инсталације

а неопходне

ди у погледу

посебног  п

ог радног п

стичне серви

проблем по

ти и велике

могуће  увес

кове воде, о

 

де је широк

е за сузбијањ

а  објектом.

ног  случаја.

томе  треба 

их у општини

земљи  је  јо

ску  анализу

ичну незаин

.  Чак  и  у  др

одоводне и

насталом  ш

гије. 

атрања 

етаљног ене

 мера за уш

вакој поједи

з узимање у

менаџере за об

Страна 341 

г  одржавањ

оде  рачуна 

да, ако су ц

 прикључив

исправним 

ере  текућег

не захтевају

е  потребно

е који је вез

е су веће ин

у потрошње

поглавља  де

роцеса у ко

исе повезан

осматра инт

е инвестици

сти  одговар

односно ене

ко распростр

ње ове поја

.  На  који  а

.  За  увођењ

да добије 

и. 

ош  увек  вео

у  ефеката  п

нтересовано

растичним  с

нсталације 

штетом  за  з

ргетског бил

штеду енерг

начној мери

у обзир сине

бласт општинс

 

 

ња  система 

о  томе  да 

цеви оштеће

вања опрем

водокотлић

г  одржавањ

у покретање

о  извршити 

зан за неке

нвестиције и

 воде захте

етаљног  ене

оме се трош

на и са пове

тегрално. М

је (нпр. кад

рајуће  начин

ергију за гр

рањена поја

аве спадају 

аспект  пона

ње  и  спрово

пуну подрш

ома ниска,  т

примене  ме

ост корисник

случајевима

на згради, о

зграду  и  оп

ланса зград

гије са израч

и; 

ергетског еф

ске енергетике

и  не  захте

водомере 

ене или дот

е (бојлери и

ћима  и  слав

ња  објекта, 

е посебног п

замену  већ

 специфичн

и детаљна п

ва анализу 

ергетског  б

ши вода. На

ћаном потр

Мере енерге

да је потреб

не  регулаци

ејање воде,

ава, не само

у нискобуџе

ашања  кори

ођење  ових

шку од општ

тако да  угла

ера  за  штед

ка и надлеж

а,  када  је  по

одлука о по

рему  у  њој

е обухватају

чунатим уш

фекта мера н

е 

ева  велики 

треба  пери

трајале, на м

и машине). 

винама.  Отк

што  подр

пројекта. Из

ћег  дела  вод

не сервисе у

рипрема пр

конкретног

иланса  чим

јчешће  је п

рошњом ене

етске ефика

бно набавља

ије  процеса

, а да инвес

о у јавним зг

етне мере, 

исника  ће  с

  мера  надл

тинског  ене

авном нема

дњу  воде  у

жних за јавн

отребно  при

кретању пр

,  а  не  потр

у: 

штедама ене

на уштеде е

трошак. 

иодично 

местима 

Посебан 

клањање 

разумева 

зузетак у 

доводне 

у објекту 

ројекта.  

случаја, 

ме  ће  се 

овећана 

ергије за 

сности у 

ати нову 

а  и  тиме 

стиција у 

градама, 

односно 

се  мере 

лежно  је 

ергетског 

а  смисла 

у  јавним 

е зграде 

именити 

ојекта је 

ребом  за 

ергије на 

енергије; 



 

  

 

3. 

4. 

5. 

Дефини

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Након и

Литер

[1] Зак
24/

[2] Пра

[3] Тод
Бео

[4] Кос

 

 

Приказ ушт

сваке појед

Спецификац

опрема, мат

Приказ  по

појединачн

исање инвес

Хомогеност

трансмисио

регулације т

Приоритете

депопулаци

здравствене

Обим инвес

донације; 

Време отпл

Потребну п

документац

Трајање рад

само током

донација је 

Утицај на ж

срединама;

Остали реле

избора инве

ратура 

кон о планир
/11, 121/12, 

авилник о е

доровић Б: П
ограду, Беог

стић, М.: Вод

Приручник за

еда у трошк

диначне мер

цију  трошко

теријал, рад

отребних  и

е мере, одн

стиционих п

т мера, на пр

оних и венти

температур

е општине и

ије сеоских н

е заштите н

стиције, на п

ате инвести

ројектну до

ција а за нек

дова, на при

м летњих мес

ограничен;

ивотну сред

; 

евантни кри

стиционог п

рању и изгр
42/13 ‐ одл

нергетској е

Пројектовањ
град, 2000 

дич кроз све

а енергетске м

ковима енер

ре, односно 

ова  за  свак

дови, пријем

инвестиција 

носно за пак

акета и њих

ример: ако ј

илационих г

е у простор

 корисника,

насеља или 

а териториј

пример: у од

иције; 

кументацију

ке је неопхо

имер: велик

сеци, или: п

  

дину, на при

итеријуми. 

пакета може

адњи, Сл. гл
ука УС, 50/1

ефикасности

ње постројењ

ет технике о

менаџере за об

Страна 342 

ргије и експ

пакета мера

ку  поједина

мна испитив

и  просто

кет мера. 

хово размат

је омотач зг

губитака, им

ијама; 

, на пример

улагање у з

и општине;

дносу на ра

у, на приме

дно да се та

ке радове на

пројектни ци

имер, прела

е се кренути

ласник РС, б
13 ‐ одлука У

и зграда, Сл

ња за центр

осветљења, 

бласт општинс

 

 

лоатациони

а; 

ачну  меру  (

вања и др.), 

ог  периода

трање врши 

граде довољ

ма смисла пр

: улагање у 

здравствене

сположива 

р: за неке м

аква докуме

а школским 

иклус за кор

зак на греја

и у фазу при

бр. 72/09, 81
УС, 98/13 ‐ о

. гласник РС

рално грејањ

Minel Schre

ске енергетике

им трошков

(пројекат,  п

односно па

а  повраћај

се у односу

љно квалите

редлагати м

сеоске школ

е објекте рад

средства оп

мере већ пос

ентација изр

објектима ј

ришћење сре

ње на гас у 

преме проје

1/09 ‐ испр., 
одлука УС,  1

С, бр. 61/11 

ње, Машинс

der, Београд

е 

има након п

припремни 

акет мера; 

ја  инвести

у на: 

етан у смисл

меру аутомат

ле ради сма

ди побољша

пштине или 

стоји потреб

ради; 

е могуће ра

едстава из 

градским 

екта. 

64/10 – одл
132/14 и 145

ки факултет

д, 2000. 

примене 

радови, 

ције  за 

у 

тске 

ањења 

ања 

бна 

адити 

лука УС, 
5/14 

т у 



 

  

 

16.3 Д

16.3.1

Централ

• 

• 

• 

• 

• 

Топлане

делатно

(узимају

топлана

дистриб

[1]. Пре

Топлота

Лазарев

Топлота

налазе у

У  систем

инстали

за потре

За  прои

биомаса

558 790

3 559 то

У укупн

11% а б

Планир

у  однос

структур

4%, инд

Планир

губитак

 

 

 

Даљинско

1 Даљинск

лизована пр

Топланама;

Термоелект

Термоелект

Индустријск

Индивидуал

е  постоје 

остима цент

ући  у  обзир

а,  чине  топл

бутивне мре

глед  центр

а произведе

вца, Обрено

а  произведе

у оквиру ЈП 

му индустр

исани у виш

ебе произво

изводњу  то

а.  Планира

0 мил m3 при

она [2]. 

ој потрошњ

иомаса са м

ана је произ

су  на  2014

ри планиран

дустријске ен

ани  губици

а у 2014. год

Приручник за

о грејање 

ко грејање

роизводња, 

; 

транама (ТЕ

транама‐топ

ким енерган

лним котлар

у  55  градо

трализоване

р  и  територ

лотни извор

еже укупне 

ализованих

ена у ТЕ Кол

овца, Костол

ена  ТЕ‐ТО Н

ЕПС, такође

ијске  енерг

е стотина и

одних проце

оплоте  у  то

ана  потрош

иродног гас

њи топлана п

мање од 1%.

зводња топ

.  годину  за

не производ

нергане са 3

и  у  дистриб

дини који из

а енергетске м

е у Србији

пренос и ди

); 

планама (ТЕ

нама; 

рницама. 

ова/општин

е производњ

рију  Аутоном

ри, инсталис

дужине од 

х система за 

лубара, ТЕ К

лца и Пожар

Нови  Сад,  ТЕ

е се користи

етике налаз

индустријски

еса и грејањ

опланама  се

шња  природ

са , угља 180

природни га

. 

лотне енерг

а  коју  је  пр

дње, термое

32% и топла

буцији  од  3

зносе 3 001,

менаџере за об

Страна 343 

и 

истрибуција

‐ТО); 

на  док  се 

ње, дистриб

мне  Покраји

сане  снаге о

око 2 100 km

грејање у С

Костолац и 

ревца. 

Е‐ТО  Зрења

и у системим

зе  се  топлот

их предузећ

ња радног пр

е  користи  п

дног  гаса 

0 920 тона, 

ас учествује

гије у 2015. 

роцењена  п

електране у

не са 58% [2

3 276,86  ТЈ 

,35 ТЈ [2].  

бласт општинс

 

 

а топлоте у Р

укупно  60

буције и сна

ине  Косово 

око 6 548 М

m, са укупно

Србији прика

ТЕ „Никола

нин  и  ТЕ‐ТО

ма даљинско

тни извори 

ћа. Они се к

ростора у ин

природни  г

у  2015.  го

нафтних де

е са 74%, на

години од 3

производња

чествују са 6

2]. 

су  већи  у 

ске енергетике

Републици С

0  привредн

бдевања то

и Метохија

МW и одгов

о 23 042 топ

азан је у Таб

 Тесла“, кор

О  Сремска 

ог грејање н

топлотне  с

ористе за п

ндустријским

гас,  угаљ,  н

одини  у  то

еривата 92 8

фтни дерив

36 938,12 ТЈ

а  у  износу 

6%, термоел

2015.  годи

е 

Србији обављ

них  субјека

оплотном ен

а).  Систем  г

арајуће пре

плотних под

бели 16‐3‐1.

ристи се за 

Митровица,

наведених гр

наге око 6 

роизводњу 

м предузећи

нафтни  дер

опланама  ћ

822 тона, а б

вати са 15%,

Ј, а то је за 9

од  33 832,

лектране то

ни  од  проц

ља се у: 

та  баве 

нергијом 

градских 

еносне и 

дстаница 

 

грејање 

,  које  се 

радова. 

300 МW 

топлоте 

има.  

ривати  и 

ће  бити 

биомасе 

 угаљ са 

9% више 

51  ТЈ.  У 

плане са 

цењених 



 

  

 

Табела 1

  То

1  Бе

2  ЈК

3  Ен

4  ЈК

5  ЈК

6  ЈК

7  ЈК

8  ЈК

9  ЈК

10  Кл

11  ЈК

12  ЈК

13  ЈК

14  ЈК

15  ЈП

16  ЈК

17  ЈК

18  ЈП

19  ЈП

20  ЈК

21  ЈК

22  ЈК

23  ЈК

24  ЈК

25  ЈК

26  ЈК

27  Ст

28  ЈП

29  Ен

30  ЈП

31  ЈК

32  ЈК

33  ЈК

34  ЈК

35  ЈК

36  ЈК

37  ЈК

38  ЈП

39  ТЕ

40  ЈК

41  ЈК

42  ЈК

43  ЈК

44  ЈК

45  То

46  ЈК

47  ЈП

48  ДП

49  То

16‐3‐1: Топла

оплана 

еоградске еле

П Новосадск

нергетика, Кр

П Градска то

П Грејање, П

П Топлана, Б

П Суботичка 

П Градска то

П Градска то

линички цент

П Градска то

П Топлана – 

П Топлана, К

П Енергетика

П Топлификац

П Чачак, Чача

П  Топлота, У

П Топлана, Ки

П Смедерево, 

П Топлифика

П Топлана, Л

П Топлана, Л

П Градска то

П Енергана, С

П  Топлана – 

П Комуналац

тан, Прибој 

П Јединство, К

нергетика и о

П Стамбено, Р

П Градска то

П Бадњево, Н

П Стандард, 

П ББ Терм, Б

П 3.септемба

П Топлана, К

П Лим, Прије

П Нови дом, В

Е Контролс, К

П Градска то

П Градска то

П 7. јули, Бат

П Сава, Пећи

П Извор, Пет

оплификација

П Топловод, 

П Топлана, Бе

П Нови Сад – 

оплификација

Приручник за

ана чланице П

ектране, Нов

а топлана, Но

рагујевац  

плана, Ниш 

анчево  
Бор 

топлана, Суб

плана, Круше

плана, Зрења

тар Србије, ЦХ

плана, Јагоди

Шабац, Шаба

Краљево 

а, Трстеник 

ција, Пожарев

ак  

Ужице  

кинда 

Смедерево 

ација, Сремск

Лозница 

Лесковац 

плана, Пирот

Сомбор 

Ваљево, Ваљ

ц, Мајданпек 

Кладово  

одржавање, З

Рума

плана, Нови 

Неготин  
Врбас 

ајина Башта 

ар, Нова Варо

Књажевац 

епоље 

Врање 

овин 

плана, Велик

плана, Косјер

точина 

инци 

тровац на Мл

а, Лазаревац 

Обреновац 

чеј 

гас, Топлана

аМоравиа, За

а енергетске м

Пословног уд

и Београд

ови Сад 

ботица 

евац 

анин 

ХП, Београд

ина 

ац 

вац 

ка Митровица

т 

љево 

 

Земун  

Пазар  

ош 

ка Плана 

рић  

лави 

 

а Б‐Паланка

ајечар 

менаџере за об

Страна 344 

дружења Топ

Инстали

30

635,9 M

35

3

16

17

1

1

1

4

41

7

73

56

ТЕ К

8

58

3

64

а 3

22

51

42

30

33

39

3

21

12

2

21

13

17

16

18

9

8

15

8

7

5

6

4

6

Ко

ТЕ Ни

2

10

37

бласт општинс

 

 

плане Србије

исана грејана

снага 

000 MW

MW+ 332 MW

58 MW

10 MW

64 MW

76 MW

12 MW

10 MW

11 MW

42 MW

1,3 MW

1,9MW

3,12MW

6,6 MW

Костолац

86 MW

8,4 MW

32 MW

4,2 MW

33 MW

2,94 MW

1,5 MW

2,31 MW

0,37MW

3,3 MW

9,2 MW

35 MW

1,06 MW

2,18 MW

24 MW

1,8 MW

,89 MW

7,2 MW

6,75 MW

8,1 MW

9,1 MW

8 MW

,81 MW

8 MW

7 MW

5 MW

6,4 MW

4 MW

6,5 MW

олубара

кола Тесла

24 MW

0,5 MW

7,26 MW

ске енергетике

е 

а 

Гас, мазу

  Гас, 

Уг

У

У

е 

Гориво 

ут, лож уље, б
пелет 

мазут, лож у

аљ, мазут, га

Гас, мазут 

Гас, мазут 

Угаљ, мазут 

Гас, мазут 

Гас, мазут 

Гас, мазут 

Мазут, гас 

Гас 

Гас, мазут 

Гас, мазут 

Мазут 

‐ 

Гас, мазут  

Мазут, угаљ 

Гас  

Мазут 

Гас, мазут 

Мазут, гас 

Угаљ, мазут  

Мазут 

Гас, мазут 

Мазут, угаљ 

Мазут 

Мазут 

Мазут 

Мазут 

Гас, мазут 

Мазут, угаљ 

Мазут, угаљ 

Гас, мазут 

Мазут, угаљ 

Мазут 

Мазут, угаљ 

Мазут, угаљ 

Мазут 

Гас  

Гас  

Мазут 

Угаљ 

Мазут 

Мазут 

‐ 

‐ 

Гас  

Гас, мазут 

Мазут 

брикет, 

ље 

с 



 

  

 

50  ЈК

51  ЈК

52  Ен

53  ЈК

54  ЈК

55  Tе

56  ЈК

57  JК

58  ЈК

59  JК

60  ЈП

 

16.3.2

Иако  је

унапређ

даљинс

између 

значајн

нарочит

деловим

топлоте

1. 

2. 

               
46У окви

између 

банку KfW

• 

• 

• 

• 

• 

У рехаби

ефикасн

система 

испоруц

Ваљево, 

Пазар, Н

ЈКП Беог

П Дрина, Ма

П Блаце, Бла

нерго мачо, К

П Услуга, Оџа

П Темерин, Т

ехноенергети

П Gорњи Ми

П Tоплана, Б

П Стандард, 

П Гроцка 

П Energo UB 

2  Правци 

  последњих

ђено захваљ

ског  грејања

Немачке  и

и нерешени

то су израж

ма великих 

е, и то: 

техничко‐те

• дотрајал

• застарел

построје

недовољно

                      
ру Пројекта 

Немачке  и  С

W,  до сада с

Завршена је 

Испоручено 

Завршени  су

Паланци, Но

Завршено  ок

Новом Саду 

Испоручена 

илитованим з

ост котлова о

технички  пр

и топлотне е

Зрењанин, Ј

Нови Сад, Пир

градске елект

Приручник за

ли Зворник 

це  

Крушевац 

аци

Темерин 

ика, Крушевац

илановац, Г. М

Беочин 

Косовска Ми

развоја да

х  година  ст

љујући знатн

а  у  Србији“

и  Србије,  сп

и проблеми 

ени у мањи

система. О

ехнолошки з

лост котлов

ла или непо

ењима (низ

о искоришће

                      
(Фазе  IV) уку

Србије,  суфин

су реализован

рехабилитац

је и уграђено

у  радови  на

вом Саду, Бо

ко  70%  радо

и највећи де

опрема за пр

зонама, Прој

од најмање 9

рипремљеном

енергије кори

агодина, Кња

рот, Рума, Суб

тране у наста

а енергетске м

ц 

Милановац

итровица

аљинског 

тање  систем

ним улагањ

,  који  се  кр

проводи  уз 

у вези са н

им топланам

Од уочених п

застарела оп

ва, низак сте

остојање опр

ак степен ау

ење капацит

 
упно вредног

нансираjу  Вл

ни следећи п

ција преко 40

о преко 1000 

а  рехабилита

ору, Лесковцу

ова  на  изград

о радова на р

реко 460 подс

јекат је допр

90%, смањен

м  водом  сма

исницима да

ажевац, Краг

ботица, Трсте

авку пројекта

менаџере за об
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4

5

2

2,

7

1

9

36

грејања 

ма  даљинск

има, посебн

роз  четири 

помоћ  Разв

ерационалн

ма, мада пр

проблема м

према за пр

епен корисн

реме за мер

утоматизаци

тета у случај

г 58,25 мили

ада  Р  Србије

пројекти: 

0 kmтопловод

мерила топл

ација  и  мод

у, Неготину, К

дњи  когенер

рехабилитац

станица од че

инео смањењ

на емисија CO

ањен  је  за  1

љинског греј

гујевац, Краљ

еник, Чачак, Ш

.  

бласт општинс

 

 

4,2 MW

5 MW

2 MW

56 MW

7,5 MW

‐

10 MW

9,2 MW

6,3  MW

ког  грејања

но кроз про

фазе46,  а  у

војне  банке

ним коришћ

ростора за у

могу се издв

роизводњу т

ости котлов

рење, регул

ије), 

ју термоеле

она евра кој

е  и  Влада  СР

да у 15 градов

лотне енергиј

дернизацији 

Књажевцу и Н

ративног  пост

ија два котла

ега је преко 3

њу губитака е

O2 за 60 хиљ

19%.  Доприн

јања у 20 гра

љево, Крушев

Шабац). У ток

ске енергетике

а  у  великим

ограм „Рехаб

у  оквиру  Фи

е  НемачкеKf

ћењем енер

напређење 

војити они у

топлоте,  

ва и котловс

ацију и упра

ектрана‐топл

и, у оквиру Ф

Р  Немачке  кр

ва 

је у 10 топлан

котлова  и 

Новом Пазару

тројења  капа

а  од по 30 MW

300 уграђено

енергије, пос

љада тона год

ео  је  стабил

адова Србије

вац, Лесковац

ку су прегово

е 

Гас 

Мазут 

Гас 

Мазут 

Гас  

‐ 

Мазут 

Гас 

Мазут 

 

 

м  градовима

билитација 

инансијске  с

fW,  и  даље

ргије. Ови пр

има и у пој

у вези, прои

ких построје

ављање 

лана, 

Финансијске 

роз  немачку 

на 

котларница 

у 

ацитета  до  9

W у Нишу 

о 

стигнута је ен

дишње а број

нијој  и  квал

 (Бачка Пала

ц, Неготин, Н

ори у вези са 

а  знатно 

система 

сарадње 

е  постоје 

роблеми 

јединим 

изводње 

ења, 

сарадње 

Развојну 

у  Бачкој 

9,9  MW  у 

нергетска 

ј пуњења 

итетнијој 

анка, Бор,  

иш, Нови 

учешћем 



 

  

 

3. 

у вези п

1. 

2. 

у вези п

1. 

2. 

3. 

опш

1. 

2. 

3. 

4. 

Због тог

да 2030

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

недовољно

преносне и д

у деловима

мреже је ст

велики топл

предаје топл

и даље пост

непостојањ

подстаница

у неким дел

у подстаниц

ште: 

недостатак 

и даље неи

количини то

нерешени и

предузећа, 

испоручује 

неликвидно

као последи

га, Стратеги

0. године [3]

даљој конти

и  изгра

изградњиди

већем кори

коришћење

смањење к

преласку на

веће кориш

доследној п

задовољава

предаје топ

топлоти за 

телу, 

реалним це

Приручник за

о коришћењ

дистрибутив

 стара и дот

тарије од 20 

лотни губиц

лоте: 

тојање нееф

е регулациј

а, 

ловима сист

цама и код и

производни

спуњена зак

оплоте (а не

имовинско‐п

односно оп

део топлоте

о пословање

ица привати

ија развоја е

, као страте

инуалној мо

адња  но

истрибутивн

ишћењу био

е комунално

оришћења т

а комбинова

шћење санит

примениЗак

ање  критер

плоте на сва

сваку  стам

енама топло

а енергетске м

е биомасе к

вне мреже:

трајала прен

година), 

ци и цурења 

фикасни уре

е протока и

тема, непост

индивидуал

их и дистриб

конска обав

е према пов

правни одно

пштине и инд

е за грејање

е и презадуж

изације. 

енергетике 

шке правце

одернизаци

ових  то

немреже, ре

масе (могућ

ог отпада, 

течних гори

ану произво

тарне топле

конаоефика

ијума  енер

акој подстан

бену  једин

отнеенергије

менаџере за об
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као горива,

носна и дист

на мрежи, ч

еђаја за пред

 низак степе

тојање уређ

лних потрош

бутивних ка

веза наплате

ршини или 

оси у неким

дустријског 

е града, 

женост неки

Републике

е деловања з

ји постојећи

оплотних 

евитализаци

ће и косагор

ва и угља, 

одњу електр

 воде, 

сном кориш

гетске  ефик

ници, као и м

ицу  и регул

е и тарифни

бласт општинс

 

 

трибутивна

честа пуцањ

дају топлоте

ен аутомати

ђаја за мере

шача, 

пацитета, 

е услуге греј

запремини 

м местима из

предузећа 

их топлана, 

 Србије до 

за системе д

их система (

извора, 

ији иизградњ

ревање у по

ричне и топл

шћењуенерги

касности  сви

мерење и н

лацију пред

их система за

ске енергетике

мрежа (60%

ња цеви, 

е у подстани

изације рада

ња предате

јања према 

грејаног пр

змеђу јавно

из чије се ко

у неким слу

2025.  годин

даљинског г

(реконструк

ревитали

њатоплотни

стојећим то

лотне енерг

ије, што пре

их  делова  с

аплату прем

даје  топлоте

асноване на

е 

% дистрибут

ицама, 

а топлотних 

 количине т

испоручено

остора), 

ог комунално

отларнице 

учајевима на

не,  са проје

грејања вид

ција, модер

изацијии 

ихподстаниц

опланама на

гије, 

е свега подр

система,  ре

ма стварно п

е на  сваком 

а цени горив

ивне 

топлоте 

ој 

ог 

астала 

екцијама 

ди у: 

низација 

даљој 

ца), 

а угаљ), 

разумева 

гулацији 

предатој 

грејном 

ва, 



 

  

 

- 

- 

16.3.3

Законом

топлотн

Јединиц

енергет

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Овим за

одизање ка

институцио

3 Даљинск

м о енергети

не енергије у

це  локалне

тици надлеж

издавање 

топлотном 

топлотне ен

утврђивање

права  и  об

енергије, 

ближе  уређ

примопред

опрему куп

обуставе 

давање сагл

обезбеђива

законом, 

издавање е

снаге 1 MW

пропишу  по

топлотне ен

и утврђује н

воде  регис

податке о п

инсталисан

изградње  и

субјектима 

објектима, 

издају лице

ближе  уређ

условима п

давање сагл

аконом утвр

Приручник за

апацитета је

налном пов

ко грејање

ици [3]  и За

у надлежно

е  самоупра

жне су за : 

и  одузима

енергијом, 

нергије снаг

е  услова  ис

бавеза  прои

ђивање нач

дајној  стани

пца, права и

ласности на

ање  поузда

енергетске д

Wt и више, 

одстицајне 

нергије, као

начин и пост

тар  повлаш

постројењим

ој  снази  т

и  експлоата

који  обављ

енце за обје

ђивање  усло

рописаним 

ласности на

рђена је над

а енергетске м

диница лок

везивању си

е и ЈЛС 

аконом о ко

сти јединиц

ве,  односн

ање  лицен

вођење  ре

ге од 0,1 до 

споруке  и  с

извођача  ди

ина  распод

ици  и  усло

и обавезе ку

 цене топло

ног  и  сигур

дозволе за 

мере  и  усл

о и да пропи

тупак стицањ

шћених  про

ма за произв

топлане,  вр

ције  за  то  п

љају  енергет

кте за произ

ова  за  стиц

Законом, 

 правила о р

длежност Вл

менаџере за об
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калних само

истема. 

муналним д

ца локалне с

но  град  Бе

нце  за  про

егистра  изд

1 MW, 

снабдевања 

истрибутера

деле  трошко

ве  одржава

упаца  топло

отне енергиј

рног  снабде

изградњу о

лове  за  сти

ишу критер

ња тог стату

извођача  то

водњу топло

ремену  пре

постројење,

тску  делатн

зводњу био

цање  статуса

раду дистри

аде за: 

бласт општинс

 

 

управа веза

делатностим

самоуправе,

оград,  пре

оизводњу, 

атих  лицен

топлотном

,  снабдевач

ова  заједнич

ања  дела 

отне енерги

је, 

евања  топл

објеката за п

цање  стату

ијуме за сти

уса, 

оплотне  ен

отне енерги

едвиђеном 

,  врсти  при

ост  произво

огорива капа

а  угроженог

ибутивног си

ске енергетике

ано за регул

ма [4] пропи

, односно гр

ма  члану 

дистрибуци

ци  и  евиде

м  енергијом

ча  и  крајњи

чког мерно

система,  ук

ије  за  случај

лотном  енер

производњу

уса  повлашћ

ицање испуњ

ергије,  који

ије, локацији

за  експло

марног  изв

одње  топло

ацитета пре

г  купца  топ

истема топл

е 

ацију тржиш

исано је да ј

рада Београ

345‐366.  За

ију  и  снаб

енције  прои

м  на  свом  п

их  купаца  т

г места  у  то

кључујући  и

ј престанка 

ргијом  у  ск

у топлотне е

ћеног  прои

њености тих

и  садржи  н

и на којој се

оатацију,  ус

ора  који  ко

отне  енергиј

ко 10 t годи

лотне  енер

лотне енерги

шта, 

е област 

да. 

акона  о 

бдевање 

извођача 

подручју, 

топлотне 

оплотној 

и  грејну 

уговора 

кладу  са 

енергије 

звођача 

х услова 

арочито 

е налазе, 

словима 

ористи  и 

је  у  тим 
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ре
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Табела 1

топлоте 

Мере м

1  Пр
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5  Зам
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8  Уво

* Величи
**Величи

16.3.6
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току  2014. 

односу  на 

их  вода  из

едметну год

подземних в

састоје од сл

емне воде  (

еке, језера, 

остројења  з

ли); 

рвоари сиро

квалитет  во

оступака у м

земне  воде

површинск

филтере  од

воари воде 

станица са п

се од:  

ема  цевово

еже  (разво

припадајућу 

домерима и

равитациони

у  систему,

шпицева  д

оде већа од

режи; 

притиска  (б

висинских з

трија,  коме

ранти,  вода

за  заливањ

различити  с

калне  само

лико  водоза

бласт општинс

 

 

године  на 

укупну  вред

зносио  68,

дину на тер

вода. 

ледећих обј

(каптаже ил

вештачке а

за  прераду

ове воде); 

да  готово 

многоме зав

е  (поступци 

ке  воде  (би

д  активног 

за пиће); 

пумпама кој

ода  примар

од  од  главн

арматуру (

и арматуром

и  резервоар

чија  је  на

дневне  потр

д потрошње

бустер  пумп

зона у дистр

рцијални,  ја

а  за  прање 

е  паркова 

системи  за 

оуправе  (или

ахвата  и фаб

ске енергетике

територији 

дност  захва

3%.  Такође

иторији АП 

еката ‐ техн

ли цевасти и

кумулације)

у  –  (пумпе

обавезна  те

виси од ква

прераде:  а

истрења,  пе

угља  и  завр

е раде у пар

рне  (главни 

них  чвориш

вентиле, ре

м водомера

ри),  изграђе

амена  изра

рошње  воде

),  као и одр

пне  станиц

рибутивној м

авни  сектор

улица,  вод

и  других  зе

снабдевањ

и  чак месне

брика  воде 

е 

Републике

аћене  питке

е,  интереса

Војводине 

олошких це

и рени буна

); 

е,  пумпне  с

ехнолошка 

литета сиро

аерација,  ре

ешчана  фил

ршна  дезин

ралелној спр

цевоводи 

шта  до  при

егулационе в

); 

ених  по  пра

авнавање  д

е  и  пуњења

ржавање по

це)  чија  је 

мрежи; 

р  и  потрошњ

да  која  се  тр

елених  повр

е  водом,  од

е  заједнице

какве  се  су

  Србије, 

е  воде  је 

антно  је 

показују 

елина –

ари) или 

станице, 

целина, 

ове воде 

етензија, 

лтрација 

нфекција 

рези); 

великих 

кључака 

вентиле, 

авилу  на 

дотока  и 

а  у  току 

отребног 

намена 

ња  воде 

роши  на 

ршина  и 

д  малих 

е),  преко 

усрећу  у 



 

  

 

великим

јединиц

Мали м

(самофи

воде  (к

дистриб

без пум

Градски

имати н

систем 

пет  пос

територ

градски

Региона

општин

прераду

општин

ресурси

 

 

Региона

даље  о

Добар п

градове

прераду

из акум

Пожеги

станице

резерво

Према 

Републи

водом з

16.4.2

У Репуб

и  посл

предста

сливне 

16‐4‐1): 

9. 

м  градовим

ца локалне с

месни водов

инансирање

аптажа  изв

бутивне мре

мпе, односно

и водоводи 

неколико зас

(нпр. ЈКП Бе

стројења  за 

рији  има  со

их општина).

ални  систем

а.  Овакви 

у воде и маг

ских  водов

има, као и:  

централизо

број потрош

повећаној с

ални водово

остаје  снабд

пример пре

е: Ариље, По

у воде у ов

мулације Ар

,  Лучанима

е  лоциране 

оара [3]. 

подацима 

ике  Србије, 

за пиће изно

2 Системи

блици Србији

ове  одвођ

ављају све у

воде). Сваки

колекторск

колекторск

Приручник за

ма,  па  све до

самоуправе

води настају

е) и у велик

ора  чисте  в

еже (у одређ

о пумпне ста

су најчешће

себних пост

еоградски в

прераду  в

опствено  ЈК

. 

ми  за  снаб

системи  су 

гистралних 

вода.  Знача

ованим  и  см

шача у систе

сигурности р

оди не искљ

девање  вод

дставља Ре

ожега, Луча

ом региона

иље као и  г

  и  Чачку.  В

испод  Гор

Републичко

процентуал

оси 83,4%. 

и за одвођ

и, у већини 

ења  и  пре

употребљен

и од систем

ки  систем 

их канала и 

а енергетске м

о регионалн

.  

у најчешће к

ком броју сл

воде  без  по

ђеном броју

анице у сист

е велике ор

тројења за п

одовод и ка

оде,  док  св

КП  која  сна

бдевање  во

прилично 

цевовода са

ај  оваквих 

мањеним  сп

ему, 

рада и снабд

ључују постој

дом  и  одрж

гионални во

ани, Чачак и

лном систе

гравитацион

Вода  за  Гор

рњег  Милан

ог  завода  за

лни  удео  до

ђење и пре

случајева ЈК

ечишћавања

е воде, одн

ма овог типа 

–  (мреж

тунела, дуж

менаџере за об
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них  система

кроз неки в

лучајева чит

остројења  за

у случајева 

тему). 

ганизације 

прераду вод

анализација

вака  од  пре

абдева  водо

одом  најчеш

сложени  и

а припадајућ

система  ле

пецифичним

девања вод

јање градск

жавање  дис

одоводни с

и Горњи Мил

му, обезбеђ

но одвођењ

рњи  Милано

новца,  одак

а  статистику

омаћинстав

ечишћавањ

КП која се б

а  атмосфер

носно канал

требао би д

жа  канализ

ж којих се от

бласт општинс

 

 

а  који  подм

ид самоорг

тав систем с

а  прераду  в

напајање во

које у оквир

де, више пум

а обухвата п

еосталих  пе

ом  потрош

шће  снабде

и  састоје  се

ћом армату

ежи  у  савр

м  инвестиц

дом. 

ких и општин

стрибутивно

истем Рзав,

лановац. Ви

ђује  гравита

ње воде до 

овац  се  дов

кле  се  пот

у  [2],  у  ток

ва  прикључе

ње атмос

аве снабдев

рских  и  от

изационе и 

да има след

зационих 

тпадна вода

ске енергетике

мирују  питко

ганизовања 

се састоји од

воде),  мале

одом може 

ру територи

мпних стани

одручје 12 

ет  градских 

аче  на  тер

евају  водом

е  од  акумул

ром са разв

ременом  уп

ијама  с  обз

нских водов

ог  система 

, који водом

исински пол

ационо дово

градских ре

води  гравит

искује  до  ј

у  2014.  год

ених  на  сис

сферских и

вањем водо

тпадних  во

атмосферс

деће техноло

цеви,  сли

а скупља из 

е 

ом водом н

становника

д резервоар

е  пумпне  ст

бити гравит

ијалне грани

ца и дистри

градских оп

општина  н

риторији  на

м  више  гра

лација,  фаб

водом до гра

прављању  в

зиром  на  п

вода, чија об

на  територ

м снабдева 

ложај постро

ођење сиро

езервоара у

тацијом  до 

једног  од  г

дине  на  тер

тем  за  снаб

и отпадни

ом за пиће о

ода.  Отпадн

ке воде (ки

ошке целин

вника,  кол

стамбених, 

еколико 

а насеља 

ра питке 

танице  и 

тационо, 

ице могу 

ибутивни 

пштина и 

на  својој 

ведених 

адова  и 

брика  за 

адских и 

воденим 

овећани 

бавеза и 

рији  ЈЛС. 

следеће 

ојења за 

ове воде 

у Ариљу, 

пумпне 

градских 

риторији 

бдевање 

их вода 

обављају 

не  воде 

шница и 

е (Слика 

лектора, 

јавних и 



 

  

 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Врста, б

трајање

отпадне

Величин

прераде

Стање у

нивоу. 

територ

канализ

за  преч

третман

Построј

услед и

услед  о

вода,  з

построје

прикупљ

Економ

броја по

комерцијал

објеката,  ка

једној или в

систем  за 

пројектује 

гравитацио

које  се  ко

колекторск

постројење

вода  дирек

третмана  з

напредни, ф

постројење

отпада укљ

пепела); 

постројење

комунални

сопствену п

постројење

индустријск

пречишћен

индустријск

број и начин

е одређених

е  воде.  Пр

на  ових  ре

е.  

у погледу пр

Према  под

рији  Репуб

зациону мре

чишћавање 

н  –  9,3%).  П

ења која ра

инфилтрациј

одсуства  ил

застарела  и

ења  односи

љају  од  на

ска неодрж

остројења з

Приручник за

лних  објека

ао  и  са  инф

већем броју

одвођење 

тако  да  с

ним путем, 

ористе  рад

их канала и 

е за пречиш

ктно  утиче 

за  пречишћ

физичко‐хем

е  за  пречиш

ључује ситње

е  за  произв

х отпадних 

потрошњу у 

е за претход

ка  отпадна

а  у  наме

ке воде). 

н примењен

х третмана и

имена  трет

зервоара  и

речишћавањ

дацима  Реп

блике  Срб

ежу износи 

отпадних  в

Постројења 

аде имају п

је  и  уласка 

и  неправил

и  неисправн

и  се  на  трош

аплате  за  о

живост и тех

а пречишћа

а енергетске м

ата  и  отпад

фраструктур

у сабирних с

атмосферс

се  транспо

али у већим

ди  пребаци

тунела, или

шћавање (тр

на  избор  п

авање  отпа

мијски и хем

шћавање  (т

ење, сушењ

водњу  елек

вода – (про

постројењу

дно пречиш

  вода  дос

енски  изгр

них третман

и сама прир

тмана  захте

и  лагуна  је 

ња отпадних

публичког  з

бије,  проце

57,6%, док 

вода  износи

за  пречишћ

роблеме у р

атмосферск

лности  у  ра

на  опрема.

шкове  рада

одвођење 

хнички проб

вање отпад

менаџере за об
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дна  вода 

них  објекат

станица); 

ских  и  отпа

рт  отпадни

м и сложен

ивања  отпа

и до построј

ретман) отп

примарних, 

адних  вода

мијско‐биол

третман)  чв

е, спаљивањ

ктричне  ене

оизведена е

у за пречишћ

ћавање инд

спе  у  коле

рађеном  п

на отпадних

ода истих у 

ева  изградњ

у  директно

х вода у Ре

завода  за 

ентуални 

проценат ст

и  10,5%  (од

ћавање  отпа

раду: засип

ких  вода,  за

аду  уређаја 

.  Један  од

 и  амортиз

и  пречишћ

блеми у рад

дних вода у С

бласт општинс

 

 

из  претход

та  (путева,  у

адних  вода

их  вода,  гд

ијим систем

адних  вода

ења за прер

адних вода

секундарн

,  који  могу

лошки); 

врстог  отпад

ње, одвође

ергије  на  г

електрична 

ћавање отпа

дустријских

екторски  си

остројењу 

х вода може

великој ме

њу  спољаш

ој  пропорц

публици Ср

статистику 

удео  дом

тановништв

д  тога:  пове

адних  кому

ање песком

агађења ин

за  предтре

највећих 

ације,  који 

ћавање  атм

ду су већ до

Србији. 

ске енергетике

дно  третира

улица  и  сл.)

а  –  (канали

де  год  је 

мима постој

а  са  саби

раду отпадн

а –  (порекло

их  или  тер

у  бити  мех

да  (муља) 

ње створен

гас  из  постр

енергија се

адне воде); 

х отпадних в

истем,  она

за  пречи

е бити пром

ри зависи о

шњих  резер

ији  са  жељ

рбији није н

[2],  у  току

маћинстава 

ва који је об

езани  најма

налних  вод

м, хидраули

дустријским

етман  инду

проблема 

су  већи од 

мосферских 

овели до зат

е 

аних  индус

),  и  транспо

изациона  м

то  могуће

е и пумпне 

рника  до 

них вода); 

о и састав о

цијарних  м

ханички,  би

–  (прерада 

е мешавине

ројења  за 

 може кори

вода– (пре н

  би  морал

шћавање 

менљив. Вр

д састава и 

рвоара  или 

љеним  капа

на задовоља

у  2013.  год

прикључе

бухваћен тре

ање  на  секу

да  има  веом

чка преопте

м отпадним

устријских  о

у  раду  по

средстава 

и  отпадни

тварања од

стријских 

ортује  ка 

режа  се 

е,  врши 

станице 

главних 

отпадних 

метода  и  

олошки, 

чврстог 

е воде и 

третман 

истити за 

него што 

ла  бити 

отпадне 

еменско 

порекла   

лагуна. 

цитетом 

авајућем 

дине  на 

них  на 

етманом 

ундарни 

ма мало. 

ерећења 

  водама 

отпадних 

стојећих 

која  ЈКП 

их  вода. 

дређеног 



 

  

 

16.4.3

Према в

снабдев

водног 

користе

вишена

количин

плаћа с

Јавна  п

пречиш

плаћањ

отпадне

Надокн

отпадне

висину 

вода.  

 

У  ингер

пречиш

износе 

скупшти

одведен

случајев

потрош

одређен

потрош

потрош

на  тере

корисни

количин

У зграда

прикљу

се  дели

корисни

корисни

утрошен

потрош

16.4.4

У јавним

уочљив

одвођењ

операти

удео  у 

3 Накнаде 

важећем За

вања  водом

добра с обз

е  за  снабде

менскимхид

ни  [m3]  и  кв

се за непоср

предузећа 

ћавање  отп

ња  наведене

е  воде  у 
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воде  и  еле

трошње еле

бдевање  во
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ање  водом

као  и  од

а мера и акт

ње водом не

ектричне  ен

ектричне ен

одом.  Јасно

трибутивно

ичне  енерги

ајевима  пот

да рада систе

стема за водо

сада  су  по 

оришта,  што

истема  мор

ка  у  дистри

ном наведе

бдевање,  је

ања од инве

ега  наведе

у енергије. 
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ом  повлачи

, поред сма

реме. Откла

цурења.  Та

,  којом  рук

цеви,  на  в

случајеви  ц

ним инстала

исплативе 

о  повећања

м оптерећењ

набројане 

у  или  дел

љавајући фа

имене  мер

сти  степен

омотора  са 

 узимајући 

а.  Другим  р

ти  укупан  с

ма пројекат

  знања,  као

ању  и  изгра

о,  због  чег

жнима  из  в

овање  сист

а, општина 

аке са стран

6.4.4.3 Бил

атм

ечишћавање

х  количина

нике постају

ој  средини.

ћавање  урб

  чланице  и

ње и пречи

их  вода  сас

(пумпне  ст

ом, система

Приручник за

трасама  и 

рење има дв

трибуцију д

ва повећањ

  већу  потр

њења губит

њање цурењ

ква  испити

кују  специја

ентилима,  н

цурења  збо

ацијама.  

мере  за  на

а  фактора  с

њем пумпни

мере  енерг

у  система 

актор снаге и

а  као  што 

на  корисно

променљив

у обзир пос

ечима,  угра

степен  кори

та енергетск

о и  припрем

адњи.  Енер

га  је  неопх

одовода.  У

тема,  проме

или предуз

е. 

анс воде и е

мосферских

ем отпадне 

а  или  конц

у неопасне 

.  Још  је  дав

баних  отпад

мале  обаве

шћавање ко

стоји  се  од 

танице,  ула

 за пречишћ

а енергетске м

на  тај  начи

војаки ефек

до места цур

ње притиска 

рошњу  енер

тка воде, ом

ња захтева 

вања  су  те

ално  обуче

на  мерачим

ог  оштећењ

аше  водово

снаге,  као  и

их постројењ

гетске  ефика

сведе  на

и управљањ

су  уградња

ости),  регул

вим  бројем

стојећа кон

адња  компо

исности  сис

ке ефикасно

му одговара

гетски  мена

ходно  да  т

У  случају  п

ена  техноло

еће за  снаб

енергије у с

х и отпадни

воде подра

центрација 

за живот и 

вне  1991.  го

дних  вода  [

езу  да  сва  н

омуналних о

следећих  е

азна  и  пре

ћавање атмо

менаџере за об
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ин  изабрати

ат на потро

рења је већ 

у систему р

ргије  и  још

могућава и с

преглед ил

еренска  и  ч

на  лица.  Ц

ма  или  на  м

ња  цеви  пр

оде  могу  би

и  уградња 

ња.  

асности  тре

  прихватљ

ње вршним о

а  нових  ефи

лације  при

м  обртаја  тр

структивна 

оненти  сист

стема  по  а

ости у систем

ајуће  технич

аџер  општи

током  прип

римене  ком

огије  прера

бдевање вод

системима 

их вода 

азумевамо 

с  којима  п

људско здр

одине  Саве

13]  у  којој  ј

насеља  буду

отпадних во

елемената: 

екидна  окн

осферских и

бласт општинс

 

 

  обим  инве

шњу енерги

употребље

ради трансп

ш  интензивн

смањење пр

и испитивањ

често  захте

Цурења  се 

местима  кор

роузрокован

ити  мере  к

мерно‐регу

еба  примењ

љиву  меру 

оптерећење

икасних  пум

именом  оп

реба  обавез

извођења и

тема  са  већ

утоматизму

му снабдева

чке докуме

не  најчешћ

преме  прој

мплекснијих

аде  воде  и

дом треба д

за одвођењ

процес сма

пречишћене

равље и не 

ет  ЕЗ  донео

е  прописао

у  опремљен

ода. У опште

колекторск

на,  ретензи

и отпадних в

ске енергетике

естиције  пр

ије. Поред гу

ена извесна 

порта веће к

није  цурење

ритиска у сис

ње трасе ра

евају  употре

најчешће  ја

розије  цеви

них  радовим

омпензациј

улационе  гр

њивати  нако

и  након 

ем, ако за ти

мпи  или  ел

пточног  во

зно  сагледат

и радне пар

им  степено

у.  У  највеће

ања водом з

нтације  у  ск

е  не  поседу

јекта  интен

х  мера,  ка

ли  реконст

да ангажују

ње и пречиш

њења загађ

е  отпадне 

узрокују не

  Директиву

о  временски

на  колектор

ем случају с

е  мреже,  о

ионих  базен

вода и испус

е 

ема  распол

убитка воде

количина е

количине во

е.  Зато  отк

стему и дуж

ади идентиф

ебу  софист

ављају  на  м

и.  Код  нас  с

ма  на  разл

е  реактивн

рупе  за  упр

он што  се  ц

што  се  о

им постоји п

лектромотор

да,  или  п

ти  рад  пред

раметре цел

ом  кориснос

ем  броју  сл

захтева спец

кладу  са  За

ује  ова  зна

нзивно  сара

о  што  су 

трукција  по

у и специјал

шћавање 

ђења отпадн

воде  испуш

ежељене пр

у  која  се  од

и  рок  у  ком

рским  систе

систем за од

објекте  коле

на  са  расте

стау реципи

ложивим 

е, за чију 

енергије, 

оде, што 

клањање 

жи радни 

фикације 

ициране 

местима 

су  веома 

личитим 

е  снаге, 

рављање 

урење  у 

безбеди 

потреба.   

ра  (веће 

примене 

двиђене 

локупног 

сти  неће 

лучајева 

цифична 

коном о 

ња  нити 

ађује  са 

поновно 

стојећих 

лизоване 

них вода 

штене  у 

ромене у 

дноси  на 

ме  су  све 

мима  за 

двођење 

екторске 

еретним 

ијенту). С 



 

  

 

обзиром

практич

које у њ

Воде  ко

(комуна

или  су 

атмосфе

јавне  к

кампова

објеката

комунал

подједн

построје

децентр

насеља 

становн

комунал

пречиш

сопстве

са  оста

построје

пречиш

[14].  Та

супстан

пречиш

пројекто

отпадни

могућих

одговар

муља.  

На  потр

величин

м  на  чиње

чно искључи

њему настају

Слик

оје  се  посл

алне  отпадн

мешавина

ерским  вод

канализациј

а, болница 

а  који  служ

лним  отпад

нако  ефикас

ења  за  пре

рализована.

која  нису

ника). Код в

лних  и  инд

ћавања  до

не отпадне 

лим  комун

ењу.  Грани

ћавања исп

акође,  навед

ци  за  ком

ћавање  от

овања систе

их  вода,  са

х решења у 

рајућих  трет

рошњу  елек

на  и  оптере

Приручник за

ницу  да  је

иво примењ

у (Слика 16‐4

ка 16‐4‐7: Мо

ле  пречишћ

не  воде)  су 

а  употребљ

дама.  Комун

е  и  воде 

или послов

же  у  друге 

дним  водам

сно  пречиш

ечишћавање

.  Примена 

у  обухваће

ећих насељ

дустријских 

  потребног

воде у град

алним  отпа

ичне  вредн

пуштају из  с

деном  Уред

муналне  от

падних  вод

ема за преч

астав  отпад

погледу пр

тмана  за  пр

ктричне  ене

ећење  пост

а енергетске м

е  у  нашим 

њено решењ

4‐7).  

огућа шема з

авања  испу

отпадне  во

љене  воде 

налне  отпад

порекло  пр

вних зграда 

сврхе  осим

ма  и/или  да

ћавати  као 

е  комуналн

децентрали

ена  централ

ља и градова

отпадних 

г  нивоа  у  п

дску канали

адним  вода

ности  емис

система  јавн

дбом  се  пр

тпадне  вод

да,  односно

чишћавање 

дних  вода, 

римене расп

речишћавањ

ергије  у  по

ројења  као

менаџере за об
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насељима 

ње, отпадна 

аједничког п

уштају  из  с

оде  које  прв

из  домаћ

дне  воде  су

рвенствено 

(отпадне во

м  наведених

а  се  биолош

и  отпадне 

них  отпадн

изованих  по

лизованим 

а, све чешће

вода.  У  том

постројењу 

изацију, где 

ама  и  пото

ије  загађуј

не канализа

рописују  и 

де,  у  зави

о  у  односу

отпадних в

карактерис

положивих т

ње  отпадних

стројењима

  и  његова 

бласт општинс

 

 

заједничка

вода насељ

пречишћавањ

система  јавн

венствено  в

инства  са 

у  и  отпадне 

из  јавних 

оде из дома

х,  под  усло

шким  третм

воде  из  до

их  вода  мо

остројења  к

системом 

е се примењ

м  случају  и

за  претход

се тако пре

ом  коначно 

јућих  матер

ације у реци

граничне  в

исности  од

у  на  еквив

ода неопхо

стике  реци

техничко‐тех

х  вода  и  ев

а  за  пречиш

локација,  к

ске енергетике

  канализац

ља је смеша 

ња отпадних 

не  канализа

воде порекл

технолошк

воде  које 

установа, 

аћинства) и

овом  да  по 

анима  ове 

омаћинства.

огу  бити  це

карактерист

(обично  н

њује заједни

индустријска

дно  пречиш

ечишћене от

пречишћав

рија  за  во

ипијент про

вредности  е

д  капаците

валент  стан

дно је узети

пијента  и 

хнолошких 

вентуалну  п

шћавање  от

карактеристи

е 

ција  отпадн

свих отпадн

 

вода 

ације  у  рец

ло из  домаћ

ким  водама

се  сакупљај

хотела,  ре

ли из постр

саставу  од

отпадне  во

.  У  општем 

ентрализов

тична  је  за 

насеља  до

ичко пречиш

а  предузећ

шћавање  ис

тпадне воде

вају  у  зајед

оде  које  се

описане  су У

емисије  зага

ета  построј

новника.  Пр

и у обзир к

спровести 

решења и п

рераду  и  од

тпадних  вод

ике  отпадни

их  вода 

них вода 

ципијент 

ћинстава 

а  и/или 

ју  путем 

сторана, 

ројења и 

дговарају 

оде  могу 

случају, 

ана  или 

сва  она 

  20.000 

шћавање 

а  након 

спуштају 

е мешају 

дничком 

е  после 

Уредбом 

ађујућих 

јења  за 

риликом 

оличине 

анализу 

примене 

длагање 

да  утиче 

их  вода, 



 

  

 

врста  и

његовог

мерења

 

16‐4‐8а) 

 

Сли

На Слиц

претход

материј

пречиш

обухват

отпадне

отпадне

примар

аерациј

пречиш

поступк

Конвенц

уз  помо

органск

кисеони

примар

енергије

електри

мешачи

               
47
BPK5 или

водама од

48
HPK ‐ Хем

 

изабраног  т

г  одлагања

а и контроле

Удео новчан

ика 16‐4‐8: Пр

ци 16‐4‐9 су

дне обрадеп

јала  на  пе

ћавања  ко

та  таложењ

е воде смањ

е  воде  сма

ној фази пр

ју. Пречишћ

ћавање са с

ку  се  уклањ

ционални се

оћ  аеробни

ке материје.

ика  (углавно

не фазе. На

е  построје

ичне  енер

и/механички

                      

и биохемијска по

д стране хетеротр

мијска потрошњ

Приручник за

ехничко‐тех

а,  начин  сн

е процеса, о

них трошкова

ример трошк

 приказане 

подразумев

есколовима

омуналних 

е  суспендо

њује за најм

ањују  за  н

речишћавањ

ћавање кому

секундарни

а  70‐90% BP

екундарни т

их  биолошк

. Аеробних 

ом бактериј

а третман ак

ња  за  пре

гије  у  се

и аератори, 

                      

отрошња кисеон

рофних микроор

ња кисеоника 

а енергетске м

хнолошког 

набдевања 

организација

 у систему

кова предузе

могуће фаз

ва уклањање

а,  као  и  у

отпадних  в

ваних  састо

ање 20% пр

најмање  50

ња  су електр

уналне отпа

м таложењ

PK5  улазних 

третман се п

ких  процеса

микроорган

је) метабол

ктивног муљ

ечишћавање

екундарној 

различити т

 

ника је количина

рганизама у току

менаџере за об
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процеса,  ти

енергијом,

а предузећа

ећа за одвође

зе у поступк

е грубих ма

уклањање 

вода  физич

ојака,  или  д

ре испуштањ

0%  [14].  Гла

рични мото

адне воде п

ем, називам

отпадних  в

природно н

а  уклањају 

низми у вел

ишу органс

ља се троши

е  комуналн

фази  пр

типови пумп

а кисеоника (О2) 

у првих пет дана

бласт општинс

 

 

ип  примење

,  степен  ау

а и систем м

16.4.8б) Удео

ење и пречи

у пречишћа

атеријала ре

масти  и 

чким  и/или

друге  посту

ња, а укупни

авни  потро

ори, различи

оступком ко

мо секундар

вода  и  75% 

адовезује н

растворен

иким базен

ке материје

и од 30‐60%

них  отпадн

речишћавањ

пи, дуваљке

неопходна за ра

а култивације по

ске енергетике

ених  третм

утоматизац

менаџмента 

о трошкова  е

шћавање отп

авања отпад

ешетком и у

уља.  У  по

и  хемијски

пке  у  којим

и суспендова

ошачи  елек

ити  типови 

оји обично 

рним третм

HPK48  улаз

а примарни

е  биоразгр

нима и реак

е у отпадно

% укупне пот

них  вода. 

ња  су  ел

е (вентилато

азградњу органс

од одговарајућим

е 

ана  муља 

ије,  узорко

Слика 16‐4‐

електричне е

падних вода 

дних вода. П

уклањање и

оступку  пр
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Гасовод

од мест

значају 

локациј

Према н

- 

- 

По броју

- 

- 

Према р

- 

- 

- 

Међуна

притиск

земаља

Магистр

земље. 

чини мр

места  п

потрош

Дистриб

Дистриб

одваја п

потрош

Мрежа 

притиса

мерно‐р

Мерно‐

потрош

протока

снижава

на овог гаса

ења за издв

2 Класифи

д је специјал

та производ

и  просто

јама.  

намени гасо

гасоводи за

гасоводи за

у земаља ко

међународ

магистралн

радним при

високог при

средњег пр

ниског прит

ародни  или

ка, и  служе 

а. 

рални гасов

Притисак  г

режа цеви к

преузимања

ача, закључ

бутивни гас

бутивни  гас

преко главн

ача. Дистри

ниског  при

ак до 6 bar, 

регулациони

регулацион

ачима. То  је

а  (регулатор

а са притиск

Приручник за

а у построје

вајање СО2 и

икација гас

лна врста це

дње до мест

рној  намен

оводи могу б

а транспорт 

а дистрибуц

оје обухвата

не, односно

е, односно 

тисцима гас

итиска, прек

итиска од 6

тиска, мање

и  транзитни

за  транспор

води служе з

гаса  у  магис

којима се га

а  до  места 

но са главни

овод  је гасо

совод  чини 

их мерно‐ре

бутивни гас

итиска  изра

а почиње од

им сетом. 

на  станица 

е  станица с

р  притиска 

ка гаса у дис

а енергетске м

њима наме

и азота. 

совода 

евовода која

та потрошњ

ни  гасовод

бити: 

гаса и 

ију гаса. 

ају гасоводи

о транзитне 

локалне. 

соводи могу

ко 16 bar, 

 до 16 bar,

е од 6 bar. 

и  гасоводи 

рт великих 

за транспор

стралним  га

с транспорт

предаје  ко

им мерно‐р

овод средњ

мрежа  дист

егулациони

совод се изр

ађена  је  од

д мерно‐ре

(МРС)  се  у

а опремом 

и  гасно  бро

стрибутивно

менаџере за об

Страна 388 

нски грађен

а служи за т

ње. Класифи

да,  односно

 за транспор

и 

у бити: 

за  међуна

количина п

рт гаса унута

асоводима  ј

тује од мест

од  потрошач

регулациони

њег притиска

трибутивних

х станица, а

рађује од че

д  челичних 

гулационих

уграђује  на 

(вентил, за

ојило)  и  уре

ом систему н

бласт општинс

 

 

ним за њего

транспорт и 

кација гасов

о  према  п

рт се деле н

ародни  тра

природног  г

ар једне зем

је  од  50  до

та производ

чких  центар

им станицам

а у коме гас

х  цеви,  која

а преко које 

личних беш

и  полиетил

станица ши

местима  п

сун) и уређ

еђајима  сиг

на притисак

ске енергетике

ово коришћ

дистрибуци

вода се мож

притисцима 

на: 

анспорт,  су

гаса из  једн

мље или већ

о  70  bar.  М

дње или уво

ра  или  вел

ма (ГМРС).  

с има прити

а  се  од маг

се гас дистр

шавних цеви

ленских  цев

ироке потро

редаје  при

ђајима за ме

гурности,  гд

к у мрежи ни

е 

ење, или из

ију гасовити

же извршит

гаса  и  њ

  гасоводи 

е  у другу ил

ћег подручј

агистрални 

оза гаса, одн

иких  индус

исак од 6 до

гистралног  г

рибуира до 

.  

ви  (ПЕ)  у  ко

ошње и завр

родног  гаса

ерење и ре

де  се  прити

иског прити

зградити 

х горива 

ти према 

њиховим 

високог 

ли више 

а унутар 

гасовод 

носно од 

стријских 

о 16 bar. 

гасовода 

великих 

ојима  је 

ршава се 

а  већим 

гулацију 

исак  гаса 

ска. 



 

  

 

Кућни  м

фасадом

притиск

градске

mbar на

Кућни  п

славине

Унутраш

одвод п

Потрош

кување,

камини

Стандар

топлотн

16.6.3

У  Репуб

налазиш

Новом 

Капацит

Србије з

Једина 

Нафтна 

чија  је 

течног н

Недоста

Газпром

једној у

16.6.4

Гасовод

гасовод

станица

регулац

Основу 

Госпођи

магистр

крацим

‐ Лозни

‐ Горњи

мерно‐регул

м  зиду)  у  м

ка са блок ве

е мреже про

атпритиска и

прикључак 

е) на кућном

шња  гасна  и

продуката са

шачи гаса су 

,  прање  и  с

, проточни б

рдни  m3  гас

не моћи Hd=

3 Експлоат

блици  Срби

шта природн

Милошеву,

тет  ових  на

за природни

компанија 

индустрија

основна  де

нафтног гаса

ајуће  колич

мњефт,  а  до

улазној тачки

4 Гасовод

дни  систем 

да и градски

а  за  гас, 

ционих стани

гасоводног

инци  ‐ Батај

рални  гасов

а Mеђа – Ба

ца ‐ Зворни

и Милановац

Приручник за

лациони  се

металној  ку

ентилом, фи

очишћава (ф

и доводи у к

је  цевовод

м мерно‐рег

инсталација

агоревања у

уређаји и а

слично.  Уре

бојлери, гре

са  је  природ

=33338 kJ/m

тација пр

ји  користи 

ног гаса сме

,  Ади,  Чант

алазишта  до

им гасом. 

у  Србији  к

 Србије  a.д

елатност  пр

а и газолина

ине  гаса Ср

о  Србије  сти

и, Хоргошу. 

ни систем

Републике

х дистрибут

главних  р

ица и мерно

г  система  Р

јница  ‐ Вели

од  Сента  –

анатски Дво

к ‐ Батајниц

ц (Слика 6‐6

а енергетске м

ет  (КМРС)  с

утији  и  садр

илтером за 

филтрира) и 

кућну инстал

д  од  дистри

гулационом 

а  почиње  из

у атмосферу

апарати који

еђаји  који  с

ејалице, итд

дни  гас  на 
3. 

риродног г

се  природн

ештена су у 

тавиру,  Ма

овољан  је  д

која  се  бави

.  (НИС а.д.)

рипрема  до

а (сировог б

рбија  увози 

иже  преко 

м у Србији

е  Србије  се

тивних мреж

азводних  ч

о‐регулацио

Републике  С

ика Плана  ‐

–  Мокрин  ‐

р – Елемир 

ца ‐ Панчево

6‐1).  

менаџере за об

Страна 389 

се  постављ

ржи  бројил

гас и довод

аутоматски

лацију. 

ибутивне  ул

сету. 

за  мерног  у

у. 

и служе у до

су  већи  пот

д. 

температур

гаса 

ни  гас  са  д

Војводини 

артоношу,  М

да  задовољ

и  истражива

. У  саставу 

омаћег  при

ензина). 

из  Русије. О

Украјине  и 

и 

е  састоји  о

жа средњег 

чворова,  к

оних станица

Србије  чини

‐ Параћин  ‐

Елемир  ‐  П

‐ Госпођинц

о; Баточина ‐

бласт општинс

 

 

ља  код  потр

ло  за  очита

дним вентил

и смањује пр

личне  мреж

уређаја,  а  з

омаћинству

трошачи  гас

ри  15oC  и  1

домаћих  нал

(Елемиру, К

Међи,  Итеб

љи  око  25% 

ањем  и  про

НИС а.д.  је 

родног  гаса

Овај  гас,  по

Мађарске 

д  магистра

и ниског пр

компресорск

а код потро

и  магистрал

Појате  ‐ Кр

Панчево  ‐  С

ци ‐ Нови Са

‐ Крагујевац

ске енергетике

рошача  (об

вање  утрош

лом. Ту се га

ритисак са 1

же  до  глав

завршава  се

у за грејање

са  су:  шпоре

013,25  mba

лазишта  и  у

Кикинди, Пл

беју,  Банатс

тренутних 

оизводњом

и Рафинер

а  за  трансп

ореклом из 

и  у  Србију 

алних,  дово

ритиска, при

ке  станице

шача. 

лни  гасовод

рушевац са 

Смедерево 

ад ‐ Беочин 

ц ‐ Краљево 

е 

бично  на  сп

шка  гаса,  ре

ас из дистри

1‐4 bar на о

ног  вентил

е  на  врху  ка

 просторија

ети,  пећи,  к

ar  притиска 

увозни  гас. 

ландишту, М

ском  Двору

потреба  Ре

м  природног

рија  гаса  у  Е

порт  и  прои

Сибира,  пр

улази,  на  т

одних  и  ра

ијемних и пр

е,  главних 

д  Хоргош  ‐ 

великим пр

(Велика  Пл

‐ Батајница 

и Бресница

пољњем 

егулатор 

ибутивне 

ко 20‐25 

а  (гасне 

анала  за 

а и воде, 

котлови, 

и  доње 

Највећа 

Мокрину, 

у  и  др). 

епублике 

г  гаса  је 

Елемиру, 

изводња 

оизводи 

тренутно 

азводних 

редајних 

мерно‐

Сента  ‐ 

рстеном; 

лана),  са 

‐ Шабац 

а – Чачак 



 

  

 

Овај  гас

гаса из Р

Актуелн

милион

милион

Цео гасо

на  њим

Србијаг

компан

На  крај

транспо

дистриб

и 34  ло

Србије, 

Србијаг

Складиш

д.о.о.  (П

               
49Измере

наплата.

енергети

соводни  сис

Русије преко

ни  транспор

на  Stm3  на 

на Stm3  за Бо

оводни сист

ма,  осим  м

ас.  Наведе

ије Југоросг

у  2010.  год

ортног  систе

бутивне мре

окална дистр

као и транз

ас. 

штење  прир

ПСГ  БД)  чиј

                      
ене вредност

.  Методолог

ику Републик

Приручник за

Слика 1

стем повезу

о Мађарске

ртни  гасово

дан  (станда

осну и Херц

тем високог

магистрално

на  деониц

газ а.д. 

дине  дужин

ема  Југорос

еже ниског п

рибутера.  Т

зит природн

родног  гаса

и  су  оснива

                      
ти протока га

гију  прорачу

ке Србије. 

а енергетске м

16‐6‐1: Гасов

ује  сва  гасна

е и транзит г

одни  систем

ардни  кубн

еговину. 

г притиска, к

г  гасовода 

ца  магистра

на  транспор

сгаз  а.д.  65

притиска на

Транспорт и

ног гаса за п

а  обавља  п

ачи  ЈП  Срби

 
аса на мерно

уна  за  свође

менаџере за об
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водни систем

а поља у Во

аса за Босну

м  Републик

ни  метар  пр

кога чине м

МГ‐9,  деон

алног  гасов

ртног  систем

km.  Гасово

лазе се у вл

 дистрибуц

потребе Бос

предузеће  П

ијагас,  Газпр

ом месту свод

ење  на  стан

бласт општинс

 

 

м Републике

ојводини  са

у и Херцегов

е  Србије  о

риродног  га

агистрални 

ница  Појате

вода  МГ‐9, 

ма  ЈП  Срби

одне  мреже

ласништву ЈП

ија  природн

сне и Херце

Подземно  с

ром  Експор

де се на стан

ндардне  усл

ске енергетике

 

е Србије 

а потрошачи

вину.  

могућава  т

аса49),  у  кој

и разводни

е  –  Ниш,  у

у  већинск

ијагас  је  изн

е  средњег  п

П Србијагас,

ног  гаса  за 

еговине, оба

кладиште  г

рт  и  GAZPRO

дардне усло

лове  дефини

е 

има, омогућ

ранспорт  п

ји  је  укључ

и гасоводи и

у  власништв

ком  је  вла

носила  2 19
притиска  и 

, Југоросгаз 

потребе  Ре

авља се у ок

гаса  Банатс

OM Germani

ове како би се

исала  је  Аге

ћује  увоз 

реко  15 

ено  и  2 

и објекти 

ву  је  ЈП 

сништву 

93  km,  а 

локалне 

а.д., као 

епублике 

квиру ЈП 

ки  Двор 

ia  GmbH 

е вршила 

енција  за 



 

  

 

(ГАЗПР
простир

источно

Новог С

Структу

домаћи

16.6.5

Усвајањ

законод

Европск

Србији, 

снабдев

транспо

Учесниц

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Начин 

админи

обавезе

Закон  о

природ

Начин ф

гаса при

РОМ Герма
ре  на  око  5

о од града З

Сада. 

ру  потрошњ

инства 12% [

5 Тржишт

њем новог  З

давству  је 

ке  уније,  чи

како  би  с

вању  приро

орта и дистр

ци на тржиш

произвођач

снабдевачи

јавни снабд

крајњи купц

оператори т

оператори д

оператор ск

на  који 

истрирања  т

е учесника н

о  енергетиц

ног гаса, као

функциониса

иказан плав

Приручник за

ания ГмбХ
4  km2,  на  д

Зрењанина 

ње  природ

1]. 

те природн

Закона  о  ен

хармонизов

име  је  наста

се  повећал

одним  гасо

рибуције при

шту природн

чи; 

и; 

девачи; 

ци; 

транспортни

дистрибутив

кладишта. 

оператор 

тржишта  пр

на тржишту п

ци  не  пред

о што је случ

ања тржишт

ом, а токови

а енергетске м

Х),Складишт
дубини  од  1

и 44 km од 

дног  гаса  у

ног гаса у 

ергетици[2]

вана  са  од

ављен  проц

а  ефикасно

ом,  задржав

иродног гас

ног гаса у Ср

их система;

вних систем

транспортн

риродног  га

прописан је

двиђа  усвај

чај у електр

та природно

и новца стре

менаџере за об
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те  представ

1 000  до  1 2
главног гас

  Србији  чи

у Србији 

]  крајем  201

дредбама  Т

ес  увођења

ост  сектора

вајући  при 

а као приро

рбији су: 

ма и 

ног  систем

аса,  као  и  о

е у Правилим

јање  посеб

оенергетско

ог гаса у Срб

елицама цр

бласт општинс

 

 

вља  порозн

200 m.  Обје

сног развод

ине  индустр

14.  године, 

Трећег  енер

а  конкуренц

а  кроз  дејс
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обраћајница

нспорт путн
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пштине/град

транспорт  п

се обавља и

дне државе

а енергетске м

стемски орг

тивности пр

исника услу

елина  саста

, који након

у његови еле

дставља отв

м  стања  у 

нспортни си

х видовних п

привредно 

порта путник

ка  ‐  јавни 

у транспорт

места,  пр

м  и  опремљ

има (операт

опствене по
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потребе  по 
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ника (линијс

нспорт  путн

д одређеним

путника (ван

одређеној  г

вима  који  с

ева посебан
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ика (градски

инуално  нас

на админис

путника  (п

између два 

да. 

путника  (м

између два 
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менаџере за об

Страна 403 

ганизован п

ревозника (о

уге.  

ављена  од

н функциони

ементи.  

ворен, слож

циљу  задо

истем предс

подсистема.

друштво, 
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превоз  (PT

тну услугу н

ема  унапре

љеним  за  ов

орима) на с

отребе  (TSP)

но  лице,  п

унапред  за

ски превоз)

ника  контин

м условима

нлинијски п

групи  корис

се  утврђују 

н писани уго

и превоз) је 
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стративној т

приградски 
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оператора) 

д  међусобн

исања у рез

жен организа

вољења  тр

ставља мулт
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а кратким и

ед  дефинис

ву  намену, 
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редузетник

аконом деф

) представљ
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сника  (путни
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подсистем 

ростора  са 
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превоз)  је

насељених м

превоз)  је 

асељених м

ске енергетике

је резултат 

и пословно

но  повезан

зултату има 

ационо–тех

ранспортних

тимодални т

вно  лице  и

стем  трансп

или дугим р

саним  и  п

укључујући

стајалиштим

тем транспо

  или  физи

финисаним  у

ља подсистем

вља  у  прост

исања. 

дставља под

ика)  у  прост

а  сваки  пре

у наручиоца

јавног тран

интензивни

општине/гра

еподсистем 

места унута

подсистем 

места (градо

е 

произишао

ог окружења

них,  интера

посебан кв

нолошки си

х  потреба 

транспортни

и  предузетн

порта  путни

растојањима

ознатим  ус

  и  пружањ

ма и објекти

орта путника

ичко  лице 

условима,  н

м јавног тра

тору  и  вре

дсистем тра

тору  и  врем

евозни  цикл

а услуге (кор

спорта путн

им  и  контин

ада.  

јавног  тра

р админист

јавног  тра

ова или опш

о из низа 

а у циљу 

активних 

алитет у 

истем, са 

његових 

и систем 

ник  који 

ика  који 

а, унутар 

словима, 

е  услуга 

има који 

а  у  коме 

обавља 

најчешће 

анспорта 

мену  на 

анспорта 

мену,  по 

лус.  Као 

рисника) 

ника који 

нуалним 

анспорта 

тративне 

анспорта 

тина) на 
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по

вр

ко

ил

28. Мо

ста

уку

гра

об

29. Ли

тр

ди
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анспорта пу

оме  се  тран

ункционисањ

ефинисаним

лексибилни

адског  тран

луга  за  све 
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иљу задовољ
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одсистем  у 

ремену као ј

ојима се кре
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ановника  гр

упног  бро
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анспорта  п

инамичким е
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нспорт  путн
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и  транспорт

нспорта  пут
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љења разли

транспорт 

систем  јав
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тички  елеме

тајалишта, д
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није су: врем

авања возил

у  току 

она),  број  в

није. 

устаничног 

уседна стајал

она  дужина

спорта  путн

им  линијам

видова.  

а енергетске м

орт  путник

упан у прос

ника  обављ

м трасама к

анспортне у

т  путника  и

ника  досту

који  прихв

руштво,  дру

читог степен

путника(ST

вног  трансп

а, у коме се 

кабине која 

 помоћу фи

ставља  ос

ине  у  транс

ња  и  бро

вља  један 

туре и основ

не мреже си

унапред  о

а линије и д

ије (елемент

ају у дужем

енти  линије

дужине међу

линије  (еле

м  се  пром

ом услуге вр

мена која се

ла на стајал

транспортн
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растојања 
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ка  (JMTP)

стору и врем

ља  по  унапр

ретања вози
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ементи  фун
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анзит(FTP)

тору  и  врем

е  из међусо

лице,  пред

дуалних тран
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ремена у но
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а  подсисте
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нспортних п
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и  показате
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администра
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квенција,  ка
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дних  за  утвр

система.  

ој се обавља
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система, 
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осматраног 
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стему  тран
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утник  на  по

утник оствар

нвентарски 

дређених  к

ремена. Мож

рој возила н

утника  одр

диници врем

родуктивно 

утника у пос

одсистема, в

Приручник за

дужина  ул

је  као  саобр

а одређеним

ма, подсисте

кови потрош

ошкова пого

ергената  у 

ма, подсисте

рошкови  по

рошкова  ен

у  се  посмат

ортни рад –

планираних 
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видова и тип

ортни рад –

вод  бруто  т

ериода. Мо

ортни  рад  (N

о  производ 

нспорта  пу

а нивоу цел

них путника

линијама у 

е система, по

ина вожње 

осматраној 

ри у току јед

број возила

онструкцијс

же се посма
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еђених  ко
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време рад
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видова и тип

а енергетске м

личне  мре

раћајне пов

м  законом 

ема и видов

шње енерги

онске енерг

посматрано

ема, видова

отрошње  е

нергије  и  о

трати  на  ни
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г  периода. 

пова возила
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же се посма
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укупног  бр

тника  у  т

ине система
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одсистема и
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же  (Lug)пре

вршине мож

и другим п

ва. 

ије (ТRpe) у с

гије  који  се 

ом  периоду

а и типова в

енергије  (τp

оствареног  т

ивоу  целин

редставља у
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авља суму св

траног врем

и видова. 

авља средњ

и  мрежи  ли

тавља суму 
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едставља  зб

же да корис

рописима. 

систему тра

остваре у  с

у  времена. 

озила. 
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транспортно

е  система, 

укупну колич

и  рада  свих 

посматрат

укупну колич

1и  капаците

ивоу подсис

но  извршен

ених  путник

траног  вре

ма и видова

вих путника

менског пер

њу вредност

инија,  одно

свих возила

карактерист

система, по

број возила

ационих  ка

оу целине си

часова рад

е се посмат

ске енергетике

бир  дужин

сти  систем т
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нспорта пут

систему  тра
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ављају  одно
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подсистема
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возила  у  в
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осно  просеч
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одсистема и
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арактеристи
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да возила у 

трати на нив
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а  свих  изг

транспорта 

осматрати н

тника, предс

нспорта пут

осматрати  н

ос  између 

систему  тра

а,  видова  и

ене услуге и

озном парк

у  целине  с

ене услуге и

у  току  посм

ва и типова 

ртни  рад  си

ње  дужине  в

ериода.  М

ли (изашли) 

же се посмат

на коме се 
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транспорта 

матраној  је

 видова. 

систему тра

ика  у  посм

дсистема и в

систему тра

воу целине с

грађених 

путника, 

на нивоу 

стављају 

тника по 

на  нивоу 

укупних 

анспорта 

и  типова 

и добија 
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система, 

и добија 

матраног 
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енергената.

пова возила

представљ

а  који  је  к

м  периоду 
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и  спроводи 

оном. 

сте плански
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ергије  и 

локалне 

м  се  за 

аривања 

ерама  и 

проведу 

е за исти 

овећање 
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локална сам

ласности са 
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ва и обавеза

т  за  сопстве

уских  стаја

ском саобра

саобраћаја н
г суда и 55/
равила  саоб

браћајна  с
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општем обл

та  4  регион

а обухватају:

би садржи р

и број општ

лом 17‐1: 

бјекта у ИСЕМ

Редни 
број 

унутар 
округа 
(zw) 

Н

1  Ба

2  Чу

3  Гр

4  Ла

5  Мл

6  Но

7  Об

8  Па

9  Ра

10  Са

11  Со

12  Ст

13  Су

14  Во

15  Вр

16  Зе

17  Зв

1  Ап

2  Ку

3  Оџ

4  Со

1  Ал

2  Бе

3  Ко

4  Ко

5  Оп

6  Па

7  Пл

8  Вр

1  Ба

2  Ба

3  Ба

4  Бе

5  Бе

6  Но

7  Пе

8  Ср

9  Ср

10  Те

е 

лику  гласи S

а,  25  округ

: 

редни број 

ине унутар 

М 

Назив општин

арајево 

укарица 

роцка 

азаревац 

ладеновац 

ови Београд 

бреновац 

алилула 

аковица 

авски Венац 

опот 

тари Град 

урчин 

ождовац 

рачар 

емун 

вездара 

патин 

ула 

џаци 

омбор 

либунар 

ела Црква 

овачица 

овин 

пово 

анчево 

ландиште 

ршац 

ач 

ачка Паланка 

ачки Петровац 

ечеј 

еочин 

ови Сад 

етроварадин 

рбобран 

ремски Карлов

емерин 

SR‐xyzw‐

га  и  169 

региона 

округа у 

не 

вци 



 

  

 

3 
Шумадија и 
Србија 

Приручник за

Западна 

а енергетске м

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

менаџере за об
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СЕБА  Севе

СЕБЧ  Севе

СРБА  Сред

СРЕМ  Срем

ЗЛТ  Злати

КОЛ  Колу

МАЧ  Мачв

МОР  Мор

ПОМ  Помо

бласт општинс

 

 

ернобанатски

ернобачки 

дњебанатски 

мски 

иборски 

убарски 

вански 

авички 

оравски 

ске енергетике

11  Ти

12  Вр

13  Жа

1  Ад

2  Чо

3  Ка

4  Ки

5  Но

6  Се

1  Ба

2  М

3  Су

1  Но

2  Но

3  Се

4  Жи

5  Зр

1  Ин

2  Ир

3  Пе

4  Ру

5  Ш

6 
Ср
М

7  Ст

1  Ар

2  Ба

3  Ча

4  Ко

5  Но

6  По

7  Пр

8  Пр

9  Сје

10  Уж

1  Ла

2  Љ

3  М

4  Ос

5  Уб

6  Ва

1  Бо

2  Ко

3  Кр

4  Љ

5  Ло

6  М

7  Ш

8  Вл

1  Ча

4  Го

5  Ив

7  Лу

2  Ћу

3  Де

6  Јаг

8  Па

е 

ител 

рбас 

абаљ 

да 

ока 

ањижа 

икинда 

ови Кнежевац 

ента 

ачка Топола 

али Иђош 

уботица 

ова Црња 

ови Бечеј 

ечањ 

итиште 

рењанин 

нђија 

риг 

ећинци 

ума 

ид 

ремска 
итровица 

тара Пазова 

риље 

ајина Башта 

ајетина 

осјерић 

ова Варош 

ожега 

рибој 

ријепоље 

еница 

жице 

ајковац 

иг 

ионица 

сечина 

б 

аљево 

огатић 

оцељева 

рупањ 

убовија 

озница 

али Зворник 

абац 

ладимирци 

ачак 

орњи Миланов

вањица 

учани 

уприја 

еспотовац 

година 

араћин 

вац 



 

  

 

4  Јужна и Исто

Приручник за

очна Србија 

а енергетске м

6 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

5 
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РАС  Раси

РАШ  Рашк

ШУМ  Шум

БОР  Борс

БРАН  Бран

ЗАЈ  Зајеч

ЈАБЛ  Јабла

НИШ  Ниша

ПИР  Пиро

бласт општинс

 

 

нски 

ки 

мадијски 

ски 

ничевски 

чарски 

анички 

авски 

отски 

ске енергетике

9  Ре

10  Св

1  Ал

2  Бр

3  Ћи

4  Кр

5  Тр

6  Ва

1  Кр

2  Но

3  Ра

4  Ту

5  Вр

1  Ар

2  Ба

3  Кн

4  Кр

5  Ла

6  Ра

7  То

1  Бо

2  Кл

3  М

4  Не

1  Го

2  Ку

3  М

4  Пе

5  По

6  Ве

7  Жа

8  Жа

9  Ко

1  Бо

2  Књ

3  Со

4  За

1  Бо

2  Цр

3  Ле

4  Ле

5  М

6  Вл

1  Ал

2  До

3  Га

4  М

5  Цр

6  М

7  Па

8  Па

9  Ни

10  Ра

11  Св

1  Ба

2  Бе

3  Ди

е 

ековац 

вилајнац 

лександровац 

рус 

ићевац 

рушевац 

рстеник 

арварин 

раљево 

ови Пазар 

ашка 

утин 

рњачка Бања 

ранђеловац 

аточина 

нић 

рагујевац 

апово 

ача 

опола 

ор 

ладово 

ајданпек 

еготин 

олубац 

учево 

ало Црниће 

етровац 

ожаревац 

елико Градишт

абари 

агубица 

остолац 

ољевац 

њажевац 

окобања 

јечар 

ојник 

рна Трава 

ебане 

есковац 

едвеђа 

ласотинце 

лексинац 

ољевац 

џин Хан 

ерошина 

рвени Крст 

едијана 

алилула 

анталеј 

ишка Бања 

ажањ 

врљиг 

абушница 

ела Паланка 

имитровград 

те 



 

  

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

Шифра 
објека

А 
  
  
  
  
  
  
  

Редни  број

редоследу у

Подаци који

o k = 0

o k > 

згра

o (A) ‐

као 

озна

Подаци који

За  потребе 

намени и то

чиме се под

енергије  и 

значи да ад

Подаци  ко

формалну н

групе 
ата 

Об

 

 

 

 

 

 

 

Приручник за

ј  објекта  у

уношења об

и се односе 

0 – за компл

0 – редни б

аду ако није

‐  део зград

енергетске

аке B,C,D ит

и се односе 

примене И

о на 9 група

дробније сп

воде  у  обје

дминистрато

оји  се  одно

надлежност 

Табе

Група

бјекти образ

а енергетске м

7 

8 

9 

у  оквиру  ко

бјекта у базу

на енергетс

лекс зграда,

број зграде 

е унутар ком

де. У случају

е  трошкове 

тд. 

на категори

ИСЕМ  у  Срб

а. Унутар сва

пецифицира

екту  (Табел

ор система м

осе  на  нач

над објекто

ела 17‐2: Кат

а објеката 

зовних инсти

менаџере за об
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ПОДН  Поду

ПЧИ  Пчињ

ТОПЛ  Топл

онкретне  о

у за конкрет

ске трошков

 

унутар ком

мплекса. 

у да има виш

целине,  мо

ију објекта.

ији  изврше

аке групе су

 њихова на

а  17‐2).  Спи

може по пот

чин  финан

ом и коришћ

тегоризација 

п
о

итуција

бласт општинс

 

 

унавски 

њски 

лички 

пштине  pqr

тну општину

вне целине к

плекса, одн

ше делова з

огу  се  осим

на  је  катего

у утврђене о

мена од кој

исак  група 

треби увести

сирања  оп

ћење објект

објеката у И

Шифра 
подгрупе 
објеката 

01  В
02  О
03  С
04  В
05  Ф
06  С
 ..  .
99  О

ске енергетике

4  Пи

1  См

2 
См
Па

3  Ве

1  Бо

2  Бу

3  Пр

4  Су

5  Тр

6  Вл

8  Вр

9  Вр

1  Бл

2  Ку

3  Пр

4  Жи

rs.  Овај  бр

у. 

које чине об

носно k = 1 

зграде који 

м  слова  А  к

оризација  о

одговарајуће

је суштинск

и  подгрупа

и нову групу

еративних 

та.  

ИСЕМ 

Подгру

Вртићи и јасл
Основне шко
Средње школ
Више школе 
Факултети 
Специјалне ш
.. 
Остало 

е 

ирот 

медерево 

медеревска 
аланка 

елика Плана 

осилеград 

ујановац 

решево 

урдулица 

рговиште 

ладичин Хан 

рање 

рањска бања 

лаце 

уршумлија 

рокупље 

иторађа 

рој  се  форм

бјекат k‐(A):

за слободн

се могу пос

користити  и

објеката  по 

е подгрупе 

и зависи по

  није  конач

у или подгру

трошкова 

упа објеката  

лице 
ле 
ле 

школе 

мира  по 

 

остојећу 

сматрати 

и  словне 

њиховој 

објеката 

отрошња 

чан,  што 

упу. 

објекта,  
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Приручник за

Здравств

Објекти коле

Објекти инст

Спортс

Администр

Објекти јав

Угостите

Обје

а енергетске м

вене установ

ективног сме

титуција кул

ски објекти

ративни обје

вног транспо

ељски објект

екти ЈКП

менаџере за об

Страна 440 

ве

ештаја

лтуре

екти

орта

ти

бласт општинс

 

 

01  А
02  Д
03  К
04  Б
05  С
06  К
07  А
 ..  .
99  О
01  Д
02  С
03  Д
04  П
   К
   К
 ..  .
99  О
01  Д
02  Б
03  П
04  М
05  Б
 ..  .
99 О
01  С
02  Б
03  Б
04  С
05  С
06  К
 ..  .
99  О
01  М
02  З
03  З
04  З
05  С
06  П
 ..  .
99  О
01  А
   Ж
   А
 ..  .
99  О
01  К

02  Р

03  О

04  М

05  Х

06  Х

 ..  .

99  О

01  П

ске енергетике

Амбуланте 
Домови здрав
Клинике 
Болнице 
Стационари 
Клинички цен
Апотеке 
.. 
Остало 
Домови за ст
Студентски и
Домови за не
Поправни дом
КПЗ 
Касарне 
.. 
Остало 
Домови култу
Биоскопи 
Позоришта 
Музеји 
Библиотеке 
.. 

Остало 
Спортски цен
Базени отвор
Базени затво
Спортске хал
Стадиони 
Клизалишта 
.. 
Остало 
Месне канцел
Зграде општи
Зграде градс
Зграде држав
Судови 
Полиција 
.. 
Остало 
Аутобуске ста
Железничке с
Аеродроми 
.. 
Остало 
Кухиње 

Ресторани 

Одмаралишт

Мотели 

Хотели 

Хостели 

.. 

Остало 

Производни о

е 

вља 

нтри 

тара лица 
и ученички до
езбринуту дец
мови 

уре 

нтри 
рени 
орени 
ле 

ларије 
инске управе 
ке управе  
вне управе  

анице 
станице 

та 

објекти ЈКП 

мови 
цу 

 



 

  

 

  

  

  

J 

  

  

Међу  г

надлеж

највеће

финанси

се  ове 

финанси

надлеж

(Слика 

објеката

за  обје

специфи

трошко

надлеж

је  веом

планира

Први  ко

објекта 

односно

Шифра в

 

 

 

 

 

главне  одре

жност  над  об

м броју слу

ијског аспек

функције  по

ира, које  је 

жно  за  објек

17‐7). Начин

а који се фи

екат  или  г

икацију пот

ве  које  оств

жан. У случај

ма  важна  з

ање на лока

Слика 17‐

орак  у  деф

је  одређив

о тзв. врсте 

Табела 17

врсте матичн

О 

Г 

РЕП

ПОК

ЈКП

ЈП 

Приручник за

О

еднице  јав

бјектом  и  к

учајева разд

кта енергетс

овезују  тако

правно лиц

кат  и  које  је

н  је довољн

инансирају и

га  користе.

рошње и тр

варује  један

у општине, 

за  планирањ

алном нивоу

‐6: Хијерархи

финисању  х

вање  врсте 

матичног ко

7‐3: Врста бу

ног корисник

П 

К 

 

а енергетске м

Остало 

ног  објекта

које  правно 

двојене, што

ског менаџм

о  да  се  сва

це корисник

е  правно  ли

но флексиб

из више буџ

  Захваљују

рошкова ене

н  корисник 

то значи изр

ње  буџета 

у.     

ијски низ: фи

хијерархијск

буџета  из 

орисника пр

џета из којег

ка  

менаџере за об

Страна 441 

а  спадају  н

лице  заист

о у пракси им

мента. Начи

ки  објекат 

к тог буџета

ице  или  део

илан да  је 

ета и/или и

ући  том  ко

ергије, енер

буџета  за 

раду енерге

и  мера  ен

нансирање –

ког  низа  фи

којег  се  фи

рема Табели

г се финансир

Врста матич
финансирају

Општина 

Град

Република

Покрајина 

Јавно комун

Јавно преду

бласт општинс

 

 

02  А

 ..  .

99  О

01  О

 ..  .

99  О

начин  њего

та  користи  о

ма за после

ном на који

може  једно

а (матични к

о  правног  л

могуће деф

имају више п

онцепту  мо

гената и вод

више  објек

етског билан

нергетске  п

– надлежнос

инансирање

инансирају  о

и 17‐3. 

рају операти

чног корисни
у оперативни

нално предуз

зеће 

ске енергетике

Администрат

.. 

Остало 

Остало 

.. 

Остало 

овог  финан

објекат.  Ове

едицу раздв

и је објекат 

означно  рећ

корисник), к

лица  стварн

финисати и  с

правних лиц

огуће  је  н

де, и сумира

ата/делова 

нса јавних зг

политике,  о

т ‐ коришћењ

е  –  надлеж

оперативни

ивни трошков

ика = врста бу
и трошкови о

еће 

е 

тивни објекти 

сирања,  фо

е  три функц

војеност техн

дефинисан

ћи  из  ког  се

које  је прав

и  корисник

случајеве  сл

ца која су на

направити  д

ати све потр

објеката  за

града. Ова ф

односно  ене

ње објекта 

жност  ‐  кор

и  трошкови 

ви објекта 

уџета из кога
објекта  

ЈКП 

ормална 

ције  су  у 

ничког и 

 у ИСЕМ 

е  буџета 

вно лице 

к  објекта 

ложених 

адлежна 

детаљну 

рошње и 

а  које  је 

функција 

ергетско 

 

ишћење 

објекта, 

а се 



 

  

 

Затим с

корисни

 

Врста мат
се финан

Општина

Град Бео

Републи
  
 

Покраји
 
 
 

Јавно ко

Јавно пр

Остале и

Организ

Комерци

У  случа

лице  ко

факулте

поткори

локалне

које је к

Сле

обј

ИНС

ОРГ

КОМ

ПРИ

ОСТ

е за сваку в

ик. Примери

тичног корисн
сирају операт

а  

оград 

ика 

на 

омунално пре

редузеће 

институције и

зације 

ијални објект

ју  да  посто
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одологију  к

је  енергет

складу  са Е

анса у општ

диним мерам

равилником 

9],  односно 
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логији  за  п
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и колективн

домови за с

студентски 

домови за н

и институциј

домови кул

биоскопи; 

позоришта;

музеји; 

остало. 

ки објекти  

спортски об

спортски це

базени отво

базени затв

спортске ха

стадиони; 

клизалишта

остало. 

истративни 

зграде упра

Приручник за

рошње  ене

етске ефика
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Податке

У  првој

извода 
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трошко

јавног о
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светлос

годишња 
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годишња  п
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годишња  п

дела објект

годишња  п

[kWh/корис

табела  треб

у, у зависно

годишњи тр

годишњи тр

годишњи тр

објекта [EU

годишњи тр

објекта [EU

годишњи  т
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а табела тре
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једног к

- економ

једног к

бела треба д
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ћења објекта
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основних  п
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е  и  припад
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е треба прик

ј  табели  тр

јавног  осв

ична  снага и

ва за јавно 

осветљења (

о  треба  изд

ти  (INC  –  и
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потрошња 
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потрошња  е
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потрошња  е
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потрошња 
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рошкови ен
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података  о
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торима пот

m3/корисни

каторима за 

EUR/корисн
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  врста  лам
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нергетски  н

ска,  HPM  H

е 

едног  кор
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једног  кор
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рошњи  еле

ућег  ширењ

рафо  стани
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фикасности 

неефикасни

Hyb  –  Жива 

рисника, 
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ног дела 

ног дела 

рисника, 
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женост и  зах
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производњ
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тично,  по  к

и  возила  и 
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одацима  о е

ња је описа

ити дате у пр

хтевност  пр

ним  превоз

ене у Табели
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датака  о  ЈК
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је за пумпањ

датке са одг
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зационе  мре
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које  опслу
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ндикатора н

сектора 

тања у циљн

е  утврдило 

део  потрош

део енергиј

ње  енергије

а енергетске м

и  за  њих 

управе  (опш
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енергетским
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рикупљања 
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и 8‐8 овог пр
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снабдевањ

КП,  броју  за
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ништво), ка

количини  в

тке  о  губиц
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говарајућим

тву,  становн

ру водовод
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е потребно 
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дати  прегл
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ма  возила, 
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а тад их је п

ових подата
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пацитетима

воде  на  мес

цима  у  ово

осталим тро

м вредности

нику, произ

не мреже и

а 16‐4‐1 ово

е и пречи
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аница, капа

ебно  приказ

и потрошњи
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лед  индика

градовима

приказати 

рута,  као  и 

ви  подаци 

рима везани

индикатори 

отребно да
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упити  подат

ајној  инфрас
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а  система  з
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ошковима п
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 сл.,  потреб
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6 и Табели 1
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производњ
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ске енергетике

атора  енерг

)  где  посто

податке  о 

о  укупном

треба  да 

им за овај с

су наведен

ти у изводу

ком израде 

тке  и  израч

структури,  п

аза и сл.  

и  прераде  в

за  снабдева

ама извориш

годишњем 

у  и  потрош

роизводње 

тора, као шт

лопродајна 

бно је прика

ка. 

е атмосф

така  о  дужи

тројења за п

тке  о  колич

вима електр

6‐4‐2  овог п

ије енерг

ње енергије 
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ири  сопстве

При том тре

моелектране
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оји  јавни  пр

потрошњи 

м  учинку  у 

буду  про

ектор услуга

и уТабели 1

. Такође, с о

првог Прог

чунати  и  пр

постојању  п

воде,  капац

ање  водом 

шта, те под

нивоу,  потр

шњи  и  трош

воде. 

то су произв

 цена кубно

азати у виду
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ини  канали

пречишћава

чини  пречиш

ричне енерг

приручника
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је важно сп

ра,  већ  и  д

еном  произ

еба имати н

е,  хидроел

касности 
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горива, 

погледу 

праћени 

а. Начин 

16‐7‐7. И 

обзиром 

грама ЕЕ 

риказати 

посебних 

цитету  и 

(објекти 

дацима о 

ребно  је 

шковима 

водња и 

ог метра 

у табеле, 
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ње воде 

шћене  и 
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водњом 

а уму да 

ектране, 



 

  

 

електра
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одњу електр
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одњи енерг
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за процену 
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да  у  вели
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ини,  те  па
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VI-6
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да су уНАП
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  у  складу  с
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система за 

рагу котла, гу

а испоручен

атори  енер

6.2 Систе

нформације
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ра и акти

х техно‐екон
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ЕЕ РС предл
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плотне енер
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ојења, потр
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општина  и
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производњ
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ишћењу  ен
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едину на ни

ејање 
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постројењ
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