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Предговор
Народна скупштина Републике Србије је 15. марта 2013.
2
године усвојила Закон о ефикасном
коришћ
циљеве и испуни преузете
ћењу енерггије са ци
иљем да реализује
р
стратешке
с
п
међународне обаввезе, пре свега сходно
о Уговору о оснивањуу енергетскке заједнице. Овим
Законом
м се по први
и пут успосттавља правн
ни оквир и институцион
и
нално уређујје област еф
фикасног
коришћ
ћења енерги
ије у Републи
ици Србији.
Иако је главни циљ
љ доношењ
ња овог Заккона био даа обезбеђиввањем праввне основе подржи
рационаално и одрживо кориш
шћење енер
ргије, како би се допринело сигур
рнијем снаб
бдевању
енергијо
ом, конкуреентности пр
ривреде и заштити
з
живвотне среди
ине, главни разлог је ипак
и
био
захтев Енергетске заједнице да се у зааконодавствво Србије пренесу
п
одредбе из три
т
тада
актуелн
не директивее о енергетсској ефикасн
ности у финаалној потро
ошњи енерги
ије.
Међутим, иако је главни
г
разл
лог доношењ
ња Закона био
б пренош
шење одред
дби директи
ива, овај
Закон јее сасвим ауттохтоно, као
о основни механизам заа спровођењ
ње ових одр
редби, али и читавог
низа др
ругих мера и активности
и којима се могу оствар
рити уштедее енергије, п
предвидео увођење
у
Системаа енергетско
ог менаџмен
нта (СЕМ) у области финалне потро
ошње енерггије.
Сама ид
деја о успо
остављању СЕМ, чији су обвезни
ици јединиц
це локалне самоуправве и сви
велики и јавни поттрошачи енеергије, настајала је гото
ово читаву деценију, кроз више пројеката
које је реализовал
ло Министарство рудар
рства и ене
ергетике (Министарство
о), почевши
и од три
пројектаа финансирана средстввима из дон
нације Краљ
љевине Норввешке, а у ввези са енер
ргетским
планираањем на нивоу опш
штина, једног пројеккта финанссираног од
д стране Немачке
Н
организзације за теххничку сарад
дњу (нем. Deutsche
D
Gessellschaft fürr Internation
nale Zusamm
menarbeit
‐ GIZ), као
к и кључног пројектта у овој об
бласти „Увођење систеема енергеттског менаџ
џмента у
Србији““, које је Ми
инистарство
о реализовал
ло у сарадњ
њи и уз подршку Јапансске организзације за
међународну сарад
дњу (JapaneseInternatio
onalCooperattionAgency‐ JICA).
ну идеју ови
их пројекатаа ‐ да је поттребно успо
оставити сисстем органи
изованог
Развијајјући основн
управљања енерги
ијом, којим ће се праттити њени токови, од места њен
ног настанкаа, преко
процесаа преноса и дистрибуц
ције, па све до њене потрошње, а ради њихо
ове оптимизације и
рационаализације ‐ и повезујућ
ћи сопственаа искуства у области општинске
о
енергетике, јапанска
ј
искустваа у сектору индустријее и европскаа искуства у вези са згградама у н
надлежности
и органа
јавне вл
ласти. настајјао је нови и оригиналаан систем ен
нергетског менаџмента
м
.
Након усвајања
у
Заакона о ефи
икасном коришћењу енергије,
е
Ми
инистарство
о је 2013. године
г
у
сарадњи са Прогр
рамом Ујед
дињених наација за раазвој (УНДП
П) започело
о са спроввођењем
пројектаа „Успоставвљање инфо
ормационогг система заа енергетски менаџмен
нт (ИСЕМ) у јавним
зградам
ма у Републи
ици Србији““,чији су реззултати били
и увођење и успостављање ИСЕМ и израда
овог пр
риручника. У исто је време Мин
нистарство са JICA по
окренуло п
пројекат „По
омоћ за
унапређ
ђивање сисстема енергетског мен
наџмента у свим сектторима поттрошње ене
ергије у
Републи
ици Србији““, који је резултирао уссвајањем по
отребног сетта подзакон
нских аката чиме су
се почетком 2016. стекли усло
ови да се заапочне са др
ржањем обууке за енер
ргетске менааџере из
области
и општинскее енергетикке. Био је то
т први пр
рактичан корак на путуу ка успосттављању
системаа енергетско
ог менаџмен
нта.
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Не заусстављајући се на том
ме, Министаарство и УНДП су краајем 2015. године по
очели са
спровођ
ђењем још једног пројекта под називом “Смањење баријера зза промови
исање и
увођење система енергетског
е
г менаџмента у општинама Србијје“. Пројекаат се надовезује на
претход
дне, чиме се
с обезбеђуује континууитет рада на развојуу институционалног и правног
оквира за енергетсски менаџмеент, као и дугорочно
д
јаачање капац
цитета локал
лних самоуп
права за
његово спровођењ
ње. Пројекат се финанси
ира из средсстава Глобал
лног фонда зза животну средину
(eng. Glo
obal Environ
nment Fund ‐ GEF) и трајаће до јуна 2020. годин
не.
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1. Ув
вод
1.1

Е
Енергетск
ка полит
тика Срби
ије

Значај енергетике.
е
. Енергетикаа је током последња
п
два
д века бил
ла и остала покретач и кључни
фактор економскихх промена и кичма при
ивредног раазвоја свакее земље. Зеемље које су
с имале
највећи
и економски
и раст и осттвариле најбржи техно
олошки напредак, белеежиле су и највеће
повећањ
ње и произвводње и поттрошње енеергије. Сви подаци
п
и анаализе и данас јасно покказују да
се потреебе човечан
нства за енеергијом из дана
д
у дан повећавају
п
а све прогно
озе указују на то да
ће се и даље повеећавати. Неккадашње тееорије о посстепеном см
мањивању ззначаја енергетских
ресурсаа, засноване на претпоставк
п
ама интен
нзивног развоја
р
технолошки високо
софисти
ицираних и енергетски све мање интензивних индустријја, показалее су се као нетачне.
Због тогга не треба да чуди штто је у читаввом свету и даље на деелу стратеш
шко позицио
онирање
држава, нација и компанијаа за приступ преостаалим приро
одним ресуурсима, а посебно
фосилним изворим
ма енергије, нафти и гассу.
Истовреемено са развојем енер
ргетике засн
новане на фо
осилним гор
ривима, посстало је јасно да она
предстаавља сектор
р економијее који има највећи
н
неггативни утиц
цај на живо
отну средин
ну. Њена
доминаантна засно
ованост на фосилним изворима енергије пр
редставља реалну пре
етњу по
одрживвост глобаалних при
ивредних токова. Необновљив
Н
вост најко
омерцијалнијих и
најдостуупнијих енеергената данашњег свеета – угља, нафте и пр
риродног гааса ‐ врло је
ј битна
карактееристика свеетске енергетике која утиче на од
држиву буд
дућност, одн
носно на мо
огућност
садашњ
њих генерац
ција да осттваре еконо
омски раст и развој, не ускраћуујући ту мо
огућност
будућим
м генерацијама.
Све ово
о, као и значај енергетике за економски развојј а истоврем
мено и њен негативни утицај
у
на
животнуу средину, наметнули су потребу за детаљнуу анализу и стратешко планирање
е развоја
енергеттике на разл
личитима нивоима
н
– целе
ц
планетте (глобално
ом), велики
их регија, држава и
локални
их средина ‐ и то са сви
их аспеката, како оних опште‐разво
о
ојних, техно
олошко‐екон
номских,
тако и са
с аспекта еккологије, социјалних асспеката, итд.
Енергеттска полити
ика Србије.. Правно посматрано
о, а саглассно Закону о енергетици [1],
енергеттска политикка и планирање развојаа енергетике
е Србије деф
финише се С
Стратегијом
м развоја
енергеттике, ближее разрађује Програмом
м остваривања Стратеегије, а спр
роводи и реализује
применом Законаа о енергеетици, Зако
она о ефикасном коришћењу еенергије и других
подзако
онских акатта (уредбам
ма, правилн
ницима, ре
ешењима, итд.),
и
који проистичу из ових
закона а којима се заокружује правни оквир за њиховво спровођеење.
Енергеттска политикка Србије сее у суштини
и заснива наа основним стратешким
м постулати
има, који
происти
ичу из основвне улоге ен
нергетског сектора
с
свакке земље, а то је да се о
обезбеди си
игурност
и редоввност снабд
девања привреде и граађана одговварајућим енергентим
е
а, смањењуу увозне
зависно
ости, те на тежњи
т
да сее енергетски
и сектор у што
ш већој меери учини о
одрживим, односно
да има што мањи негативни
н
уттицај на живвотну средину.
0. године, раади реализаације општег циља прид
друживања Европској уунији, а наро
очито од
Од 2000
2006. го
одине, кадаа је Народнаа скупштинаа Републике
е Србије раттификовала Уговор о осснивању
Енергеттске заједнице1 (Слика 1)
1 [2], односсно од 2008.. године, кад
да је ратифи
иковала Спо
оразум о
1

Енергетсска заједница (Energy Comm
munity) је засн
нована на уговвору чије су п
потписнице, у тренутку насттанка овог
текста, Европска
Е
унијаа (ЕУ) с једн
не и осам угговорних страана с друге стране:
с
Репуб
блика Албанија, Бивша
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стабили
изацији и пр
ридруживањ
њу Републике Србије Европској
Е
ун
нији [3], зап
почиње инттензиван
процес прилагођаввања енерггетског секттора и инте
еграције Реепублике Србије у ене
ергетско
тржиштте Европске уније, а стратешки циљ
љеви се полаако окрећу општим
о
стратешким ци
иљевима
Европскке уније.

С
Слика
1‐1: По
отписнице Уго
овора о Енер
ргетској зајед
дници, канди
идати и земљ
ље посматраччи

Садашњ
ња стратеги
ија. Стратегија развоја енергетике Републикке Србије д
до 2025. године са
пројекц
цијама до 20
030. годинее [4], израђеена је сагледавањем по
остојеће стр
руктуре ене
ергетског
сектораа и заснован
на је на енер
ргетском би
илансу за 20
010. годину као базној ггодини [5], процени
п
енергеттских потрееба Србије за период
д до 2030. године заснованој н
на пројекци
ијама из
Стратегије и политтици развојја индустри
ије Републике Србије од
о 2011. до
о 2020. год
дине [6],
располо
оживим ен
нергетским ресурсима, укључујућ
ћи и потеенцијале об
бновљивих извора
енергијее, пројекцијји смањивања броја стаановника, просторном
п
плану Репуублике Србије, као и
Југословеенска Република Македонијаа, Република Босна
Б
и Херце
еговина, Косовво*, Републикаа Молдавија, Република
Р
Србија, Реепублика Црнаа Гора и Репуб
блика Украјинаа.
Уговор о Енергетској зааједници има за сврху да промовише инввестиције, економски развојј, сигурност сн
набдевања
м и социјалну стабилност.. Енергетска заједница, ме
еђутим, такођ
ђе истиче и вредности каао што су
енергијом
солидарн
ност, узајамно поверење и мир.
м
Постојањ
ње Енергетске заједнице,
з
дессетак година н
након завршеттка ратних
сукоба на
н Балкану, представља успех
у
сам по себи. Енер
ргетска заједница предстаавља први заједнички
з
институци
ионални пројеекат земаља Југоисточне Европе које нису чланице
ч
Европ
пске уније.
Сврха постојања Енерггетске заједни
ице се испуњава постизањем циљева који су везани зза различите временске
в
оквире.
очни циљ Ене
ергетске зајед
днице је стваарање отворе
ених и трансп
парентних националних ен
нергетских
Краткоро
тржишта и стабилног тр
ржишног и реггулаторног окввира за њихово функционисање. Оваква ттржишта требаа да буду у
бластима као што су произзводња електтричне енергије и изградња мрежне
стању даа привуку инввестиције у об
инфрастр
руктуре. Уговор
р о енергетско
ој заједници има
и
за циљ даа у кратком ро
оку обезбеди остваривање видљивих
промена на националном нивоу.
рочни циљ ене
ергетске зајед
днице је да об
безбеди интегрисање тржиш
шта у региону,, чиме би се омогућило
о
Средњор
несметан
но прекогранично трговање енергијом и обезбедило снабдевање
с
ен
нергијом уз увважавање климатских и
социјални
их аспеката. Угговор о Енергеетској заједниц
ци има за циљ
љ да у средњем
м року обезбед
ди видљиве пр
ромене на
регионалном нивоу.
ни циљ Енерге
етске заједниц
це је утапање регионалног
р
тр
ржишта енерги
ије у јединствеено унутрашње
е тржиште
Дугорочн
енергије Европске уни
ије чиме би Енергетска заједница испунила сврху сввог постојањаа. Уговор о Енергетској
и има за циљ да
д на дужи рокк обезбеди вид
дљиве промен
не на паневроп
пском нивоу.
заједници
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уз уваж
жавање сви
их обавеза Републикее Србије ко
оје происти
ичу из Уговвора о Ене
ергетској
заједници. Међу њима
њ
се каао најзначајније издваајају обавеззе које след
де из Дире
ективе о
енергеттској ефикассности из 20
006. године [7], сходно којој се Срб
бија обавезаала да у пер
риоду од
2009. до
о 2018. год
дине смањи
и потрошњу „финалне“ енергије заа 9%; да у о
области ОИЕЕ повећа
удео об
бновљивих извора
и
са 21
1,2% из 2009
9. на 27% у 2020.
2
години
и, а сходно Д
Директиви о ОИЕ из
2009. го
одине [8]; каао и да у об
бласти клим
матских про
омена испун
ни обавезе о смањењу емисија
загађујуућих гасова и гасова саа ефектом стаклене
с
баште, а сход
дноДирективви о индусттријским
емисијаама [9] и Ди
ирективи о великим
в
лож
жиштима [10].
Препозн
навши да је рационалнијим од
дносом према енерги
ији, од сектора прои
изводње
(трансф
формације), преко прееноса (тран
нспорта) и дистрибуције, све до
о сектора крајњих
корисни
ика енергетских услуга,, могуће остварити знаачајне уштед
де, Стратеги
ијом се про
омовише
енергеттска ефикасн
ност као „но
ови енергетсски извор”, који може да
д допринессе остварењ
њу и свих
осталихх стратешкихх циљева ср
рпске енергеетике ‐ поввећању сигурности снаб
бдевања енергијом,
смањењ
њу увозне зависности и смањењуу негативнихх ефеката сектора
с
енер
ргетике на животну
срединуу.
Дакле, с обзиром на предвиђ
ђену реинд
дустријализаацију и привредни раззвој земље, који ће
немино
овно довести
и до повећаања потрош
шње енергије, стратешкко опредељеење Србије је да се
применом мера и поступака за повећањ
ње енергетсске ефикасн
ности достигну исте вр
редности
индикаттора енергеетске ефикасности и по
отрошње ен
нергије (енергетски инттензитет) ко
оје имају
земље Европске уније.
у
Тим
ме би се и у овом сектору
с
изјједначила сса засада високим
стандар
рдима земаљ
ља ЕУ, чимее би се обезбедили бољ
љи полазни услови и веећа конкурентност и
индустр
рије на евро
опском тржи
ишту.
Политика енергетсске ефикасности и Енергетска зааједница. Република С
Србија (РС) је 2006.
посталаа чланица Енергетске
заједнице потписивањ
Е
п
њем Уговораа о њеном оснивању [3], а у
складу са својим главним циљевима у области
и енергетикке ‐ обезб
беђивању сигурног
с
снабдеввања енерги
ијом, повећ
ћању укупнее ефикасноссти енергетсског сектораа, заштити животне
ж
срединее и развоју обновљивих
о
х извора енеергије (ОИЕ), као и опш
штим циљем
м придруживвања ЕУ.
Србија је на тај начин
н
преуузела обавеезу да још пре процееса отпочињ
њања прего
овора о
приступ
пању ЕУ, током тзв. пр
роцеса прид
друживања и стабилизације, ради
и на усклађивању и
прилаго
ођавању сво
ог енергетскког сектора са европскким стандар
рдима и у енергетском сектору
спровед
де суштинскке реформе усмерене на
н припрем
му тржишта за потпуну примену еввропских
правилаа и учешће на јединсттвеном евро
опском енер
ргетском тр
ржишту, поссредством примене
п
директи
ива ЕУ.
Слично као и у осталим енеергетском областима,
о
све потписнице Угово
ора су и у области
енергеттске ефикасности обавеезане да сл
леде полити
ику земаља ЕУ. Тај је п
процес спро
оведен у
неколикко корака. Најпре је било
б
потребно постић
ћи сагласно
ост о услови
има под ко
ојима су
поједин
не директивве ЕУ прихватљиве заа потписниц
це Уговора, затим изввршити преношење
(транспо
оновање) од
дредби ових директиваа у национална законскка или подзааконска акта, потом
их примењивати (имплементтирати) и коначно, започети са праћењем
м и потврђ
ђивањем
(верифи
икацијом) остварених
о
р
резултата.
Једини усло
ови из директива ЕУ у области енергетске
ефикасн
ности око који је било потребно постићи
п
сагласност бил
ли су везани за време када ће
отпочетти спровођење поједин
них одредби
и, односно година
г
од ко
оје ће почетти да важе преузете
п
обавезее.
Након усаглашавања рокова је покрен
нут поступаак преношеења у домаће законо
одавство
следећи
их директивва које обухвватају обласст енергетскке ефикасности:
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1) Директива 2006/32/ЕЗ о ефикасности крајње
е потрошњее и енергеттским услугаама [7]а
којом се уки
ида Директи
ива Савета 93/76/ЕЕЗ;
9
2) Директива 2010/31
2
о енергетским
е
м карактерисстикама зграда [11];
3) Директива 2010/30/ЕУ о навођењуу потрошње
е енергије и других ресуурса код пр
роизвода
који утичу на
н потрошњ
њу енергије и других ре
есурса помо
оћу означаввања и станд
дардних
информаци
ија о производу и везаних делегирааних аката [12].
Пренош
шење одредб
би ових дир
ректива већи
им делом је
е извршено посредством два наша закона
и то:
фикасном ко
оришћењу енергије [13]]
1) Закона о еф
2) Закона о пл
ланирању и изградњи [1
14]
ратећој подззаконској реегулативи, односно
о
дваа Националн
на акциона плана за енергетску
као и пр
ефикасн
ност Републике Србије.
Коначно
о, на послеедњем годи
ишњем састанку Мини
истарског савета
с
Енер
ргетске зајед
днице у
главном
м граду Албаније
А
16. октобра 2015, Србија је при
ихватила о
обавезе енергетске
ефикасн
ности које важе за Евро
опску унију, односно об
бавезу прено
ошења и им
мплементац
ције нове
директи
иве о енергеетској ефикаасности, Дир
рективе 201
12/27/ЕУ [15].
У овој се
с Директивви од чланова Енергетсске заједниц
це захтева да
д усвоје мееханизме заа уштеду
енергијее у компани
ијама које се
с баве дисттрибуцијом и малопродајом енергије, да про
омовишу
ефикасн
ност у систеемима грејаања и хлађења, као и когенераци
ију (комбин
новану прои
изводњу
електри
ичне и топл
лотне енер
ргије), и даа примењујју годишњее планове, односно остварују
о
годишњ
ње циљеве везане
в
за реновирање зграда
з
центр
ралне власти.
1.1.1

Закон о ефикасном
е
м коришће
ењу енерг
гије

Ради рееализације стратешки
с
з
зацртаних
ц
циљева
и испуњења мееђународно преузетих обавеза,
о
пре свеега сходно Уговору
У
о оснивању
о
Енергетске заједнице,
з
Н
Народна
скуупштина Ре
епублике
Србије је
ј 15. марта 2013. годин
не усвојила Закон о ефикасном коришћењу ен
нергије, који
им се по
први пуут успоставвља законодавни окви
ир којим се
е уређује област
о
ефи
икасног коришћења
енергијее у Републици Србији.
Главни циљ овог заакона јесте да
д се подрж
жи рационал
лно и одржи
иво коришћ
ћење енерги
ије, чиме
би се допринело
о сигурнијем снабдеевању енер
ргијом, повећању сттопе запосл
лености,
конкуреентности привреде и заштити живо
отне средине.
Закон као
к један од
д кључних механизама
м
а уводи Сисстем енерге
етског менаџмента (СЕМ), који
има за циљ да обаавеже великке и јавне потрошаче да
д рационал
лно користее енергију и остваре
уштеде енергије применом оних мера заа које сматрају да ће донети
д
макксималне уш
штеде уз
минимаална улагањ
ња. Начин функциониса
ф
ања Систем
ма енергетскког менаџмента, чији саставни
с
део преедставља и рад ове Организацијее и одржавање ових обука
о
за енеергетске ме
енаџере,
детаљније ће бити описан у по
оглављу 2.1.
ном коришћењу енергије је предви
иђена и обавеза енергеетског обеле
ежавања
У Закону о ефикасн
уређаја који посред
дно или неп
посредно уттичу на потр
рошњу енер
ргије, а при њиховом сттављању
на трж
жиште. У свврху имплеементације ове закон
нске обавеззе, која следи из Ди
ирективе
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2010/30
0/ЕU, Минисстарство руд
дарства и енергетике
е
је
ј припреми
ило а Владаа Републике
е Србије
усвојилаа једну Уред
дбу и седам
м Правилникка [16‐23].
На тај је
ј начин почела да важи
в
обавезза овакве врсте означчавања, којјим ће се купцима
к
произво
ода пружитти једноставне инфо
ормације о енергетсккој ефикасн
ности и го
одишњој
потрошњи енергијее сваког про
оизвода, штто ће им пом
моћи да се одлуче
о
за куповину ене
ергетски
ефикасн
нијег и у екссплоатацији јефтинијег производа.
Следећи
и, далеко реестриктивни
ији корак, биће
б
спроведен доношеењем Прави
илника о теххничким
захтевима еко дизаајна за појед
дине врсте или
и групе пр
роизвода, ко
оји ће омогуућити повлаачење са
тржиштта уређаја који не заадовољавајуу неке мин
нималне по
остављене захтеве у погледу
енергеттске ефикаасности и потрошњее енергије
е, дакле имплементаацијом Ди
ирективе
2009/12
25/ЕС, познаатије под називом Диреектива о „екко дизајну“.
Закон о ефикасном коришћеењу енергијје има за циљ и да подстакне стварање тржишта
т
енергеттских услуга које пружају специјали
изоване ком
мпаније (ESC
CO – Energyy Service Com
mpanies),
посебно
о услуга уго
оварања ен
нергетског учинка.
у
Тим
ме се потро
ошачима изз свих, па и јавног
сектораа, омогућаваа да мере унапређењ
ња њихове енергетске
е
ефикасностти које спроводе и
финанси
ирају трећа лица, која гарантују уштеде
у
и ко
оја се плаћаају из и на основу осттварених
уштеда,, при чему сам
с потрош
шач може ал
ли не мора учествовати
и у инвестиц
цији. Поред
д уштеде
енергијее и трошкова енергијее и воде и трошкова
т
одржавања
о
јавног објеккта као и см
мањења
загађењ
ња, уговараање енергеетског учин
нка омогућава јавном
м сектору да избегне
е ризик
инвести
иције јер при
иватни парттнер гарантуује за оствар
рене уштедее и сноси тро
ошак инвесттиције.
У циљу успостављаања тржиштаа енергетски
их услуга, по
оново на пр
редлог Мини
истарства руударства
и енерггетике, Влада РС је усввојила: Правилник о уттврђивању модела
м
уговвора о енер
ргетским
услугам
ма за примеену мера по
обољшања енергетске
е
ефикасности када су ккорисници из
и јавног
сектораа [24], а који садржи дваа модела уго
овора:
1. Модел уго
овора о ен
нергетској услузи
у
за примену мера
м
побољ
љшања енергетске
ефикасности јавних објјеката и ушттедама у оп
перативним трошковим
ма тих објеката када
ци из јавног сектора;
су корисниц
2. Модел уго
овора о ен
нергетској услузи
у
за примену мера
м
побољ
љшања енергетске
ефикасности и уштед
дама у опееративним трошковима јавног о
осветљења када су
корисници из јавног сектора.
Поред тога,
т
Законом о ефикасном кори
ишћењу ене
ергије проп
писано је о
оснивање Бууџетског
фонда за унапређ
ђење енерггетске ефиккасности ко
оји се можее финансир
рати из буџ
џета РС,
донацијја и кредитаа. Овај Буџеетски фонд почео је са радом 1. јануара 2014.. године. Рад фонда
се заснива на Уред
дби о утврђ
ђивању про
ограма финаансирања активности и мера унап
пређења
ефикасн
ног коришћења енерги
ије [25,26] и Правилникку о условим
ма за распо
оделу и коришћење
средстава Буџетскког фонда за унапређ
ђење енерггетске ефиккасности Реепублике Србије
С
и
критери
ијумима о иззузимању од обавезе вршења
в
енергетског преегледа [28,2
29].
Министтарство рударства и ен
нергетике јее на основуу усвојених уредби спровело Првви јавни
позив за
з доделу средстава из Буџетскког фонда ради
р
финан
нсирања пр
ројеката у области
ефикасн
ног коришћеења енергијје у 2014. го
одини у једи
иницама локкалне самоууправе (ЈЛС). Донета
је Одлуука о додел
ли средстава за финансирање 11 од 88 присспелих пред
длога пројеката. На
основу ове
о Одлуке су 25.12.2014. године потписани
п
уговори
у
са 11 ЈЛС о реал
лизацији одобрених
пројеката.
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У склад
ду са Законом о ефикаасном кори
ишћењу ене
ергије и од
дредбама ко
ојима је пр
рописана
обавезаа контроле рада сисстема грејања и климатизације,, Министар
рство рударства и
енергеттике је припремило и два
д правилника: Правил
лник о прегл
леду систем
ма за климаттизацију
и Прави
илник о прегледу котл
лова, којима се прописсује садржи
ина, начин и рокови контроле
к
системаа, садржина извештајја о изврш
шеној контроли и наачин евидеентирања података
п
добијен
них мерењи
има, као и услови које морају испунити ли
ица да би о
обављала контролу
к
системаа.
Слично томе, а у складу са одредб
бама Закон
на о ефиккасном кор
ришћењу енергије,
е
Министтарство рудаарства и енеергетике је припремило
п
о и Правилн
ник о миним
малним захттевима у
погледуу енергетскее ефикасноссти у поступ
пку јавне набавке добара, којим сее предвиђа обавеза
да се приликом
п
с
спровођења
а јавних наабавки узим
ма у обзир
р енергетскка ефикасно
ост кроз
техничкке специфи
икације, односно узз примену минималн
них критеријума енергетске
ефикасн
ности.
У Закону о ефикасн
ном коришћ
ћењу енерги
ије је предви
иђена обавееза ЈЛС да у тарифни си
истем за
услуге грејања
г
укљ
ључе као јед
дан елементт за обрачун
н цене грејаања измерн
ну, односно стварно
предатуу количину топлотне
т
ен
нергије. Изл
лазећи у сусрет ЈЛС, Ми
инистарство је, сагласно
о Закону
о енергетици [1], припремило
п
о Нацрт уред
дбе о метод
дологији за одређивањ
ње цене снаб
бдевања
крајњегг купца топлотном енер
ргијом (доно
оси се на осн
нову члана 362.
3 Закона о енергетиц
ци)
У склад
ду са Закон
ном о ефиккасном коришћењу ен
нергије, по којем ће м
минимални захтеви
носно систтеме за
енергеттске ефикасности за нова и ревитализов
р
вана постр
ројења, одн
произво
одњу, прено
ос и дистри
ибуцију елекктричне и топлотне
т
енергије, бити
и ближе прописани
уредбом
м Владе, Ми
инистарство
о рударства и енергетике започело
о је активно
ости на прип
преми те
уредбе,, као и модеела елабораата о енергеетској ефикаасности посттројења.
1.1.2

Закон о планирањ
п
њу и изград
дњи

Законом
м о планираању и изград
дњи [14], у којем је про
описано да зграде у заввисности од
д врсте и
намене, морају би
ити пројекто
оване, изгр
рађене, коришћене и одржаване
о
на начин којим
к
се
обезбеђ
ђују прописсана енерггетска својсства, која се утврђујуу издавањем сертификата о
енергеттским својсттвима зград
да а који издаје овлашћена организација. На тај је начи
ин у овај
закон и правни систем
с
Републике Срб
бије делим
мично прен
нета Директтива 2010/3
31/EU о
енергеттским карактеристикам
ма зграда [11]. Даља разрада обавеза и
из ове Ди
ирективе
спровед
дена је усвајјањем:
1) Правилникаа о енергеетској ефиккасности зграда [30], којим се ближе пр
рописују
енергетска својства и начин
н
израчуунавања топ
плотних сво
ојстава зград
да, као и ене
ергетски
н
и посто
ојеће зградее.
захтеви за нове
ма, садржини и начин
ну издавањ
ња сертификката о енер
ргетским
2) Правилникаа о условим
својствима зграда [31],
ња стручногг испита у области
3) Правилникаа о условима, програму и начину полагањ
просторног и урбанистичког план
нирања, израде техничке докумеентације и грађења
[32],
ма и поступкку за издаваање и одузимање лицеенце за одгговорног
4) Правилникаа о условим
урбанисту, пројектанта
п
, извођача радова
р
и од
дговорног пл
ланера [33].
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1.2

С
Систем
ен
нергетск
ког менаџ
џмента

Систем енергетско
ог менаџмеента (СЕМ)), опште узев,
у
предсставља систтем органи
изованог
управљања енергеетским токо
овима, од места
м
њихо
овог настанка, преко п
процеса пр
реноса и
дистриб
буције, па све до њихове по
отрошње, а у смислу њиховее оптимизаације и
рационаализације. Овај систтем обухвата широкк скуп реегулаторнихх, организаационих,
подстиц
цајних, техн
ничких и др
ругих мера и активно
ости, које у оквирима својих овл
лашћења
утврђујуу и спровод
де сви актери овог систеема, који чи
ине и органи
и државне ууправе и обвезници
овог си
истема. Овим се сисстемом, кро
оз организовано праћ
ћење свих процеса у ланцу
трансфо
ормације енергије,
е
њихово саагледавање
е и анали
изу са асспекта раззличитих
квантиттативних и квалитативн
к
них параметтара, ствараају услови за идентиф
фикацију ене
ергетски
најслабијих карика у овом ланцу, односно
о за предузи
имање одговварајућих м
мера и активвности за
њихово
о отклањањее.
СЕМ се обично спроводи у раззличитим пр
ривредним субјектима
с
(
(предузећим
ма2), ЈЛС3, органима
4
5
државне и покрајјинске упрааве и друггим јавним службама које користе објекте у јавној
својини.
Оствари
ивањем уш
штеда енергије и смаањивањем трошкова за утрошеену енергију, СЕМ
доприноси повећаању конкур
рентности рада
р
предузећа, посреедном осло
обађању ср
редстава
општинских буџетта намењених за овве сврхе, смањењу негативних утицаја локалног
л
енергеттског сектор
ра на животну средину и, опште узев, повеећању сигур
рности и кввалитета
снабдеввања енерги
ијом.

1.3

С
СЕМ
у Срб
бији

У склад
ду са одреедбама Зако
она о ефикасном кор
ришћењу енергије[13],, СЕМ је у Србији
организзован у међусобно ускл
лађеном рад
ду свих његгових субјекката, односн
но Владе Ре
епублике
6
Србије, министарсства задужееног за послове енер
ргетике , об
бвезника си
истема ене
ергетског
менаџм
мента, односсно енергетсских менаџеера и овлаш
шћених енер
ргетских савеетник (Слика 1).
Иако по хијерархи
ијском ниво
оу највиша позиција у овом сисстему прип
пада Влади, главну
ивну улогу у функционисању СЕМ има минисстарство зад
дужено за п
послове ене
ергетике
операти
(сада Министарств
М
во рударства и енергеттике, а у даљем текстту Министар
рство). Разл
лог томе
лежи у чињеници да ће Влад
да, као субјјект системаа енергетскког менаџмеента, искљуучиво на
2

Предуузеће је основни привреедни субјектт (организац
ција), који сее оснива раади стицања добити.
Предузећима која об
бављају делатност од опш
штег интересаа својствено је да, поред ове циљне функције,
ф
дарну циљну функцију. Он
на се састоји у задовољаввању потребаа корисника услуга из
могу имати и секунд
ња ове делатности.
обављањ
3

Локалн
на самоупраава остварујее се у општини, граду и граду Београду, члан 3, Закон о локалној
самоупр
рави.
4

Мини
истарства, ор
ргани управее у саставу министарстав
м
ва и посебнее организаци
ије, члан 1, Закон о
државно
ој управи, Сл.. гласник РС, бр. 79/05, 10
01/07, 95/10 и 99/14
5

Статут Аутономне Покрајине
П
Војјводине, Сл. лист АП Војво
одине, бр. 17
7/09

6

Министтарство рударства и енергетике до 2011, Министар
рство за инфраструктуру и енергетикуу од 2011.
до 2012, Министарсство енергети
ике, развоја и заштите животне
ж
сред
дине од 201
12. до среди
ине 2013.
ово Министар
рство рударсттва и енергеттике
године, а затим поно
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предлогг Министарсства доноси
ити све проп
писе у облассти ефикасн
ног коришћеења енергијје, попут
Уредбе о утврђивању граничн
них вредноссти потрошњ
ње енергије обвезника СЕМ [33], Одлуке
О
о
планирааном нацио
оналном циљ
љу уштеде енергије,
е
итд
д.
Министтарство, као главни крееатор, орган
низациони актер,
а
контр
ролор и акти
ивни корисн
ник овог
системаа, било је у обавези да успостави, а сада да прати,
п
контр
ролише и уччествује у рааду овог
системаа.
Под улогом у усп
постављањуу СЕМ се подразумева
п
а доношењ
ње подзакон
нских акатаа, као и
евентуаалне допунее Закона о еф
фикасном ко
оришћењу енергије
е
и Закона
З
о енеергетици, ко
оје треба
да обеззбеде законске основе неопходне за спровође
ење активно
ости за успо
остављање система,
с
његово касније до
обро функци
ионисање и евентуалн
на унапређеења рада. П
Под тим се, између
осталог,, подразумеевају активности око избора
и
Оргаанизације која
к
ће спро
оводити обууку [34],
дефинисање начин
на спровођ
ђења и садржине прогграма обуке, услова и начина полагања
испита и регулисаања финан
нсијских питтања одрж
живог рада Организац
ције за обууку [35].
Министтарство је исстовремено
о морало даа установи граничне
г
вр
редности по
отрошње енергије и
да одрееди који ће све
с привред
дни субјекти
и бити обвеззници СЕМ.
Поред обавезе
о
да изда лицен
нце за енер
ргетске менааџере, одно
осно саветнике лицимаа која су
успешно
о завршилаа обуку, Министарство
о је као ко
орисник СЕМ и у обаавези да пр
рикупља
годишњ
ње извештаје енергетскких менаџера и извеш
штаје енергеетских саветтника о изввршеним
енергеттским прегледима, вод
ди базе података из ових извештајја, као и даа на основу њихове
статисти
ичке обрадее и анализе утврђује буд
дуће годишње циљеве уштеде енеергије [13].
Коначно
о, Министарство ће контролну улогу
у
у раду СЕМ врш
шити посред
дством енергетских
инспекттора. Ови инспектори ће
ћ путем неепосредне инспекцијск
и
ке провере квалитета података
п
које об
бвезници достављају вршити
в
кон
нтролу рад
да енергетских менаџеера и провверавати
активно
ости обвезни
ика СЕМ.
Другу најважнију
н
у
улогу
у фун
нкционисањ
њу СЕМ, као
о главни но
осиоци и рееализатори мера и
активно
ости које ћее допринетти уштеди енергије,
е
имају обвезници СЕМ. Сходно члану 16.7
Закона о ефикасном
м коришћењ
њу енергије [13], обвезн
ници систем
ма енергетскког менаџме
ента су:
1) привред
дна друштва8 (субјекти) чија је пре
етежна делаатност у про
оизводном сектору,
9
а који користе вишее енергије од
о количине
е коју пропи
ише Влада ;
дна друштвва (субјекти) чија је пр
ретежна деелатност у ссектору трговине и
2) привред
услуга, а који кориссте више енергије од ко
оличине којуу пропише В
Влада;

7

Овај чл
лан Закона ћее морати да се
с промени, будући
б
да јаввна предузећаа која би треб
бало да чине
е
окосниц
цу СЕМ у делуу индустрије, нису привредна друштавва. Дакле, умеесто „привредна друштва“,
стајаће „привредни
„
с
субјекти
и осттала правна лица“.
л
Такође
е, тачка 3) ће бити обрисаана, а замени
иће је
нова тачка, у којој ће бити засебно издвојене јединица
ј
локкалне самоуп
праве са вишее од 20 000
ика.
становни
8

Уместо
о „привреднаа друштва“ у даљем текссту ће се кор
ристити терм
мин „привред
дни субјекти и остала
правна лица“,
л
а из раазлога наведеених у претхо
одној фусноти.
9

Уредбаа о утврђиваању граничн
них вредностти потрошње
е енергије на
н основу ко
ојих се одређује која
привред
дна друштва су обвезниц
ци система енергетског
е
менаџмента,
м
годишњихх планиранихх циљева
уштеде енергије
е
и об
брасца пријавве о остварен
ној потрошњи
и енергије
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3) привред
дна друштва (субјекти)) чија је пре
етежна делаатност у про
оизводном сектору,
која не спадају у обвезнике си
истема по првом
п
критееријуму, али
и поседују објекте
о
у
т
у збиру користе више енергије од количине коју
секторуу трговине и услуга, па тако
пропиш
ше Влада;

4) органи државне управе
у
и други
д
орган
ни Републике Србије, органи ауттономне
ине, органи ЈЛС са вишее од 20000 становника,, као и другге јавне служ
жбе које
покраји
користее објекте у јаавној својин
ни.

Сл
лика 1‐2: Шем
матски прикааз СЕМ у Србији

но, а у склааду са Уредбом о утвврђивању граничних
г
в
вредности
п
потрошње енергије
е
Тренутн
обвезни
ика СЕМ [33
3], Влада јее за граничну количину енергије за привред
дне субјекте
е чија је
претежн
на делатносст у произво
одном секто
ору прописаала потрошњ
њу примарн
не енергије од 2500
тое/годишње (104,,67 ТЈ/годиш
шње, 29,08 GWh/годиш
шње). Сходно истој Ур
редби, Влад
да је као
граничн
ну количинуу енергије за све објеекте збирно
о, не правеећи разликуу између претежне
делатно
ости привреедних субјеккта, прописала вредност потрошњ
ње примарн
не енергије од 1000
тое/годишње (41,87 ТЈ/годиш
шње или 11
1,63 GWh/го
одишње). То
о значи да су у овом тренутку
т
обвезни
ици СЕМ свви привредни субјекти
и који троше више од 2500 тое/ггодишње пр
римарне
енергијее или имају објекте који у збиру тр
роше више од
о 1000 тое//годишње о
ове енергије
е.
ове потрош
Начин утврђивања
у
шње дефинисан је Уре
едбом о утврђивању гр
раничних вр
редности
потрошње енергије обвезникка СЕМ [33], у виду обрасца
о
при
ијаве о осттвареној по
отрошњи
енергијее.
Према истраживањ
њу спровед
деном 2011
1. а поновљ
љеном 2015. године [36], ову граничну
г
потрошњу премашује око 100 привреднихх субјеката чија
ч је претеежна делатн
ност у произзводном
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секторуу, као и 20 привредних
п
друштава са
с објектимаа у сектору трговине. П
Према томе,, очекује
се да ће
ћ у првој фази10 уво
ођења СЕМ по критеријуму потрошње енер
ргије бити око 120
стране, оввих 120 об
обвезни
ика. Посматрано са енергетске
е
бвезника у укупном билансу
потрошње енергијее у индустри
ијском и секктору тргови
ине учествују са преко 7
75%. То значчи да ће,
без обзира на овај релативно мали
м
број обвезника,
о
њиховим
њ
укљ
ључивањем
м у СЕМ бити
и могуће
пратити
и, контролиссати и управвљати у сми
ислу уштедаа енергије саа готово цел
локупним то
оковима
енергијее у оба ова сектора.
с
Као и у претходно
ом случају, на основу спроведено
ог истраживвања [36] јее процењен
но да по
критери
ијуму броја становника већем од 20000
2
и око 100 ЈЛС трееба да постаану обвезни
ице СЕМ.
Међутим, подаци пописа
п
стан
новништва спроведеног
с
г 2011. годи
ине указују на то да ће чак 111
од свихх ЈЛС11 (165
512 општинаа (укључујућ
ћи и градскке општине)), 23 града и Град Бео
оград) у
Републи
ици Србији бити укљуучено у СЕМ. Изражено у процеентима бро
оја становни
ика ЈЛС,
Системо
ом енергетсског менаџм
мента ће битти обухваћен
но готово 90
0% становни
иштва.
Претход
дна два „веелика” проц
цента учешћа у потро
ошњи енерггије јасно ууказују на то
т да ће
велики привредни субјекти у сектору
с
про
оизводње и сектору тргговине и усл
луга, заједно
о са ЈЛС,
чинити окосницу спровођења и оствар
ривања жељ
љених резуултата СЕМ.. Улога пре
еосталих
обвезни
ика СЕМ, ко
оје чине ор
ргани држаавне управе
е и други органи
о
Репуублике Србије који
користее зграде у јаавној својин
ни, више је симболичн
на. Потрошњ
ња енергије у овим згр
радама у
укупном
м енергетском билансуу Србије је занемарљив
з
ва. Ипак, он
ни имају важну улогу у смислу
позитиввног пример
ра како се треба
т
опход
дити према енергији, те
т је, као и у другим земљама
које су увеле
у
СЕМ, њихово мессто у СЕМ неезаобилазно
о.
Такође, важно је истаћи
и
да иаако ЈЛС са мање
м
од 20 000 становвника немајуу законску обавезу,
оне моггу постати обвезници
о
С
СЕМ
уколико
о њихови органи управве препознаају и процен
не да им
је то сврсисходно
с
о и корисн
но. Министаарство снаж
жно подсти
иче и подр
ржава овај процес
укључиввања мањихх ЈЛС у СЕМ
М, и у том ци
иљу спровод
ди посебне пројекте. Наа пример, управо
у
је
окончан
но спровођеење међунаародног страатешког про
ојекта у области енергеетске ефикассности и
обновљ
љивих извор
ра енергије „Alterenergy
„
y“ [37], који је за циљ имао да до
опринесе остварењу
циљева ЕУ о клим
ми и енерги
ији „20‐20‐20“ кроз про
омоцију енеергетске од
држивости у малим
заједницама Јадранске регије. Такође, Министарство
М
о и УНДП суу октобра 2015. године
е почели
да реализују још јед
дан, нови петогодишњи пројекат са
с још конкр
ретнијим ци
иљем ‐ да се
е уведе и
пружи подршка
п
за успостављаање СЕМ у ЈЛС. Овај пројекат носи назив „Уклањање препрека за
промовисање и под
дршку систеему енергетског менаџм
мента у опш
штинама у Ср
рбији“.

10

Са уходавањем СЕМ
М створиће се
с могућност да се у њега укључи и већ
ћи број привредних субјеката, што
њивањем граничне вредности потрошње.
ће се осттварити смањ

11

Сход
дно Уставуу РС из 2006. го
одине, јединице локкалне само
оуправе у Србији
обухватаају општине, градове и граад Београд. Законом о локалној сам
моуправи по
одробније се
е уређују
положај јединица ло
окалне самоууправе, надлежност општтина, правни акти које до
оносе, органи
и, надзор
м и заштитаа, као и обаавеза Републ
лике, односн
но територијјалне аутоно
омије, да
над њихховим радом
обезбед
ди средства јеединици локалне самоуправе када иззвршава правва и дужностти из круга по
оверених
послова.
12

Укупан број општтина у Репуб
блици Србији износи 19
94, али будућ
ћи да се 29
9 општина налази на
ији Аутономн
не покрајине Косово и Меетохија, у њи
има тренутно није могућее спроводити одредбе
територи
Закона о ефикасном коришћењу енергије,
е
те су
с ове општине изузете изз анализе.
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Табела 1‐1:
1 Врсте, кр
ритеријуми заа проглашавање и број будућих обве
езника у прво
ој фази СЕМ
Привред
дни субјекти чија је прете
ежна делатно
ост у
произво
одном сектор
ру (индустријја)
Привред
дна субјекти чија је прете
ежна делатност
сектору трговине и услуга
у
(зграде
е)
ЈЛС

1.3.1

>2500 toe/го
одишње

120 компан
нија

>1000 toe/го
одишње

20 компани
ија

>20000 становника

111

Обавезе обвезник
ка СЕМ

ду са Законо
ом о енерггетској ефиккасности и Правилнико
ом за имен
новање енергетских
У склад
менаџера [13,38], обвезници
о
С
СЕМ
ће најп
пре морати одреде лиц
ца за која пл
ланирају да постану
њихови енергетски
и менаџери. Након успеешно заврше
еног курса и положеногг испита и добијања
д
лиценцее за енергеетске менаџ
џере, обвеззници СЕМ су у обавеззи су да овва лица им
менују за
одговар
рајуће енер
ргетске менаџере. По именовањуу потребногг броја енер
ргетских ме
енаџера,
менаџери, односн
но обвезници СЕМ, дужни
д
су да
д донесу програм и план енергетске
ефикасн
ности, да спроводе меере за ефиккасно коришћење енеергије предввиђене про
ограмом,
односно
о планом енергетске ефикасноссти, као и да Минисстарству до
остављају годишње
извештааје о остваривању циљаа, односно мера
м
и активности садр
ржаних у про
ограму и плану.
1.3.2

тски менаџ
џери
Енергет

Због раазличитости стручних знања
з
потреебних енер
ргетским меенаџерима за различитте врсте
обвезни
ика СЕМ, организова
о
не су три врсте кур
рсева ради њихове о
обуке. За потребе
предстаавника привредних суубјеката чијја је прете
ежна делаттност у про
оизводном сектору
(индустрија) се предвиђа
п
с
специјализо
ована обукка за енер
ргетске менаџере за област
индустр
ријске енер
ргетике, за представн
нике ЈЛС се
с предвиђ
ђа специјал
лизована обука за
енергеттске менаџеере за обласст општинскке енергетике а за привредне субјјекте са пре
етежном
делатно
ошћу у секттору тргови
ине и услугаа (зграде) обука
о
за ен
нергетске м
менаџере заа област
енергеттике зграде.
Сходно Правилникуу о начину спровођења
с
а обуке [35], обука за свве врсте енеергетских менаџера
овно састоји
и од два дела.
д
Први део, у зависности од врсте енергетског ме
енаџера,
се усло
обухватта теоријску,, практичну и обуку у ко
оришћењу специјализо
с
ованих софтвера, док др
руги део
обухватта израду пл
лана и прогграма енерггетске ефикасности и годишњег иззвештаја об
бвезника
СЕМ.
држати најввише 7 часо
ова дневно од
о по 45
Први деео обуке трааје 6 дана, у току којихх се може од
минута,, док други део обуке подразумев
п
ва менторскки рад са по
олазником о
обуке и не може
м
да
траје дууже од месеец дана.
Теоријска обука по
одразумеваа класична предавања, практични
и део обукее, рад и пр
рактичне
вежбе у лаборато
орији са мерном
м
опр
ремом и лабораториј
л
јском опреемом утврђ
ђеном у
Правилнику о усло
овима у погледу кадро
ова, опреме
е и простор
ра Организаације за об
буку [38]
(Универ
рзитет у Бео
ограду, Маш
шински факуултет). Рад на
н рачунари
има подразуумева интер
рактивни
рад, обуку у кориш
шћењу софттвера „Инфо
ормациони систем за енергетски менаџментт“, као и
других специјализо
с
ованих софттвера у вези са базама података
п
и извештавањ
и
њем Министтарства о
енергеттским подац
цима, а све кроз
к
непоср
редан рад наа рачунарим
ма.
Провераа стечених знања
з
полаззника врши се након што одслушајју теоријскуу, практичнуу и обуку
у кори
ишћењу специјализовааних софтввера, при чему мор
рају да задовоље усслове о
присусттвовању пр
редавањимаа утврђене Правилником о наччину спрово
ођења обууке [35].
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Провераа знања из практичне
п
о
обуке
се спр
роводи на лаабораторијсској опреми а провера знања
з
за
коришћ
ћење специјализованих софтвера на рачунару, чиме се заввршава први
и део обуке.
Међу ваажним и нео
опходним знањима којја ће полазн
ници курса за
з енергетскке менаџере
е морати
да стеккну свакако
о су и знаања која ћее се односсити на пр
рипрему пр
рограма енергетске
ефикасн
ности, планова енергетске ефикасности и го
одишњих иззвештаја о остваривањ
њу циља
обвезни
ика СЕМ. Програми и планови зааузимају кљ
ључно место
о у раду меенаџера и једну од
основни
их обавеза обвезника СЕМ. Због тога је друуги део обукке посвећен
н изради пр
рограма,
плановаа и годишњ
њих извештааја обвезни
ика СЕМ, ко
оје полазни
ици обуке ттреба да иззраде уз
помоћ ментора.
м
Овва ће докумеента полазн
ници сачињаавати премаа задатку којји одреди ментор.
м
Сам про
ограм енерггетске ефикаасности преедставља пл
лански докум
мент који сее доноси наа период
од три године.
г
Овај документ, поред дефи
инисања планираног ци
иља уштедаа енергије, прегледа
п
и процеене годишњих енергетсских потребаа, укључујућ
ћи процену енергетскихх својстава објеката,
о
треба да
д садржи и предлоге мера
м
и акти
ивности које
е ће посредством ефиккаснијег коришћења
енергијее обезбеди
ити планир
ране уштед
де, затим носиоце,
н
ро
окове и пр
роцену оче
екиваних
резултата сваке од
д мера којима се предвиђа оствар
ривање плаанираног ци
иља, као и средства
с
потребн
на за њихово спровођењ
ње.
Програм
м се подроб
бније разрађ
ђује у плануу енергетске
е ефикасноссти, као плаанским докуументом
који се доноси на период од
д једне год
дине. У овом документту се преци
изније и де
етаљније
описују свака мер
ра и активн
ност из про
ограма, навводе носио
оци и роко
ови за спро
овођење
планирааних активн
ности, очекивани резул
лтати за свваку од мер
ра, односно
о активности
и, као и
финанси
ијски инстр
рументи (и
извори и начин
н
обезбеђивања) предвиђен
ни за спро
овођење
планирааних мера.
Иако је предвиђен
но да обвезници СЕМ на
н захтев Министарств
М
а доставе п
програме и планове
енергеттске ефикасности, главн
ни начин ко
омуникације
е између об
бвезника СЕЕМ и Министарства
предстаављаће год
дишњи изввештаји об
бвезника СЕМ.
С
Обвеезници ће једном годишње
Министтарству достављати овве извештајје, у којим
ма ће бити описани сстепен реал
лизације
плановаа и програама и остварени степ
пен планир
раног циља уштеде. И
Извештаји ће
ћ бити
попуњавани преко веб апликације.
о, након усп
пешно заврш
шеног првог и другог дела
д
обуке, тј. успешно
о завршене провере
Коначно
знања из
и теоријскее и практичне, односно
о обуке у коришћењу специјализо
ованих софттвера на
рачунар
ру и израђеног и од стр
ране ментор
ра одобреног програмаа, плана и годишњег иззвештаја
обвезни
ика СЕМ, по
олазници об
буке стећи ће
ћ право да полажу испит за енеергетског ме
енаџера.
Испит сее полаже у виду
в
теста. Тест
Т
се вред
днује са најввише 100 бо
одова. Сматр
ра се да је кандидат
к
положи
ио испит ако
о је на тесту остварио наајмање 70 бодова.
Полагањ
ње испита и обуке бић
ће једнообр
разно за целу територи
ију Србије, а Министар
рство ће
менаџера лицима
издати одговарајућ
о
ћу лиценцу енергетског
е
л
којаа положе стр
ручни испитт.
1.3.3

Енергет
тски савет
тници

Због често веом
ма компликкованих ин
ндустријских и општтинских система, па чак и
термотеехничких си
истема у згр
радама, као и због тогаа што у првво време ен
нергетски менаџери
објективно неће имати
и
довољ
љно знања,, па, самим
м тим, и збо
ог очекиван
них потешкоћа при
успостављању и уходавању
у
СЕМ, пореед менаџера у СЕМ је предви
иђено и по
остојање
овлашћених енергеетских саветтника (физичких и праввних лица). Иако
И
је у основном Заккону о ЕЕ
прописаана дужносст ових савветника да обављају енергетскее прегледе,, суштина њиховог
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постојањ
ња је да по
омогну енергетским менаџерима у пословим
ма прикупљ
љања квалитетнијих
податакка, спровођеења анализе енергетскке ефикасно
ости објекатаа и процесаа, као и пред
длагања
мера заа повећање енергетске ефикасности. Овај сво
ој посао овл
лашћени енергетски саветници
ће, нако
он извршен
ног енергетсског преглед
да, материјаализовати у виду писаног докуме
ента, тзв.
извештааја о спровведеном ен
нергетском прегледу. Извештај ће,
ћ поред аанализе енергетске
ефикасн
ности постр
ројења, односно објектта, садржати и техно‐еекономску аанализу моггућности
повећањ
ња степенаа корисностти постројеења, односно могућно
ости побољ
љшања енергетских
својставва објекта, оправданоссти комбино
оване производње елеектричне и топлотне енергије,
е
могућно
ости за употтребу обноввљивих изво
ора енергије
е, топлотнихх пумпи, смаањења емиссије CO2,
а мораћ
ће да садрж
жи и завршн
но стручно мишљење, које укључчује предлогг мера за ефикасно
коришћ
ћење енерги
ије које треб
ба спровести
и.
Као и у случају енеергетских менаџера,
м
предвиђено је и да овл
лашћени енергетски саветници
похађају шестоднеевну обуку, која ће сее завршаватти полагањеем стручног испита. Обуку
О
ће
организзовати Министарство, а спроводити Организација за об
буку. Минисстарство ће лицима
која по
оложе овај стручни исспит издавати одговарајућу лиценцу овлаш
шћеног ене
ергетског
саветни
ика. Поред тога, Мин
нистарство ће водити и регистаар лиценци
ираних енергетских
саветни
ика, који ће бити
б
доступ
пан на интер
рнет страниц
ци Министарства.

1.4

Јединица локалне
Ј
л
с
самоупра
аве као об
бвезник система
с
е
енергетс
ског
м
менаџмент
та

Децентр
рализација производње и дистриб
буције енерггије, услед све
с већег ко
оришћења локалних
л
обновљ
љивих извор
ра, с једне стране, и могућности
и смањењаа потрошњее енергије крајњих
корисни
ика, с другее, доводе до
д радикалн
не измене става
с
да је брига о енергији екскклузивни
монопо
ол државе. Могућност
М
д се бригаа о енергији
да
и и њеном ефикасном коришћењуу, поред
централ
лног, пренессе и на реги
ионални и локални
л
нивво није виш
ше само теоријски моде
ел већ и
реална потреба која
к
улази у незауставвљив процес. Услед децентрали
изације упр
рављања
енергијо
ом, у складуу са општим
м процесом децентрали
изације власти, ЈЛС, поред традиционалне
улоге потрошача енергије
е
(јаввне зграде, јавна осветтљење, вод
довод и друуга јавна ком
мунална
о грејање, ОИЕ), као и улогу реггулатора
предузеећа), добијаају улогу произвођача (даљинско
локално
ог енергетскког сектора (јавни тран
нспорт) и ин
нвеститора у том сектору. Поред тога,
т
оне
добијајуу овлашћењ
ња да будуу мотиватор
р за ефикасснију локалну произво
одњу и коришћење
енергијее и, у складуу са тим, и локални
л
заш
штитник живвотне средине.
Поред надлежноссти прописааних Закон
ном о енергетици [1] и Законо
ом о комууналним
остима [39], у вези саа радом ко
омуналне ен
нергетике и комуналн
них предузе
ећа (рад
делатно
топланаа, јавна расввета, водосн
набдевање,, комунални
и отпад, итд
д.) и обезбееђивањем услова за
поуздан
но, сигурно и квалитетн
но снабдеваање крајњихх корисника на целој теериторији ЈЛ
ЛС, као и
повећањ
њем енергеетског капац
цитета и пр
роширењем
м енергетске инфрастр
руктуре у сккладу са
планирааним разво
ојем и заххтевима ин
ндустрије и потребама становни
иштва, у Заакону о
ефикасн
ном коришћ
ћењу енерггије су преедвиђене и нове надл
лежности и обавезе локалних
л
самоупр
рава. Ове сее обавезе пре
п свега од
дносе на оп
пштине са више од 20 0
000 становн
ника, јер
оне посстају обвезни
ици СЕМ. И мада би се на први погглед могло учинити
у
да ћ
ће статус об
бвезника
СЕМ до
онети само нове обавеезе и додаттно отежати
и и искомпл
ликовати раад органа локалних
л
самоупр
рава, статус обвезника имаће управо супротно
о дејство.
Као што
о је у уводн
ном делу наговештено
о, енергетскки системи у ЈЛС постаају све слож
женији и
захтевајју организован приступ
п управљањ
њу. Уз некол
лико већих градова и по неки изуузетак, у
већини ЈЛС у Срб
бији још уввек не посттоје јасно профилисан
на лица ил
ли органи локалне
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самоупр
раве који сее баве овом
м проблематтиком. Израажена потрееба за орган
низовањем,, с једне
стране, и понуђено
о решење у виду СЕМ с друге, ће
е стога пред
дстављати о
оптимално решење.
р
Због то
ога би СЕМ требало у великој мери
м
да ол
лакша рад локалних
л
јеединица у области
енергеттике, а пре свега својо
ом униформ
мношћу у приступу, јассном подел
лом надлеж
жности и
пословаа, дефинисааним начино
ом функцио
онисања и комуникаци
к
ије, те помо
оћи у виду обуке
о
за
тзв. опш
штинске енеергетске меенаџере. Усспостављањ
ње овог систтема би прее свега тре
ебало да
произвееде позитиввне економсске ефекте јеер ће:
-

смањењ
ње потрошњ
ње енергије у јавном сектору
с
непосредно до
овести до см
мањења
трошковва енергије који се подм
мирују из оп
пштинског буџета,
б

-

повећањ
ње коришћ
ћења локаалних ресуурса обновљивих иззвора енер
ргије и
комбиноване прои
изводње топлотне и електричне
е
енергије омогућити допунске
д
буџетске приходе,

-

доћи до
о стварања економски
е
о
одрживе
локалне енерггетике;
Као и по
озитивне социјалне ефеекте, јер ће:

-

смањењ
ње потрошњ
ње енергијее у јавном
м, приватно
ом и комер
рцијалном сектору,
допринеети ослобаађању доп
пунских ен
нергетских капацитетаа (тзв. поттенцијал
13
енергеттске ефикассности ), што
ш
ће омо
огућити њиххову доступ
пност већем броју
корисни
ика,

-

спровођ
ђењем мераа енергетске ефикасности у зградама морати
и да буде достигнут
прописаани квалитеет комуналн
них услуга и комфора, што ће поззитивно ути
ицати на
квалитеет становањаа, односно обављања
о
комерцијалн
к
них делатно
ости;
И, коначчно, успостаављање ово
ог система би
б требало да има и позитивне екколошке
ефекте, јер ће оп
пште смањ
њење потро
ошње енерггије и повећање коришћења
допринеети смањењ
њу емисије CO
C 2 и остали
их загађујућих материјаа.

Усмераввање ЈЛС на путу каа оствариваању ових ефеката
е
оствариће сее помоћу праћења
п
испуњавања њихо
ових обавезза као обвеезника СЕМ
М. Ове обавезе су фо
ормално ид
дентичне
обавезаама и свих осталих
о
обвеезника и сво
оде се на обавезе да:
-

реализуују прописан
ни циљ уштееде енергије
е (који прописује Владаа);

-

именујуу потребан број
б
енергеттских менаџера;

-

донесу програм и план
п
енергеттске ефикассности;

-

де мере за ефикасно
е
ко
оришћење енергије
е
преедвиђене програмом, односно
спровод
планом енергетске ефикасностти; и

-

Министарству достављају годи
ишње извеш
штаје о оствааривању циљ
ља, односно
о мера и
активно
ости садржаних у програаму и плануу.

13

У секттору потрошњ
ње, потенцијал
л енергетске ефикасности
е
објекта
о
предсттавља разликуу између ене
ергије коју
енергетскки објекат трош
ши и енергије коју би троши
ио у случају спроведених меера енергетскее ефикасности. Аналогно
томе, кад
да је реч о секктору произво
одње енергијее, потенцијал енергетске
е
ефикасности објекта представвља вишак
енергије који у неком производном
м енергетском објекту може
е да се оствар
ри захваљујући
и спроведеним мерама
и.
енергетскке ефикасности

Страна 35

Приручник за
а енергетске менаџере
м
за об
бласт општинс
ске енергетике
е

Суштинсски, сам изгглед и плана и програм
ма, као и скупови пред
дложених меера, па и сам облик
извештааја разликујју се од плаана, програм
ма и извештаја других обвезника СЕМ. Такођ
ђе и сам
посао општинског енергетског
е
г менаџера имаће
и
своје
е посебности
и, јер ће се о
он пре свегаа бавити
прикупљ
љањем и праћењем
п
п
података
и израдом базе податакка о снабдеевању енер
ргијом и
потрошњи енергијје у објектима јавне потрошње (јавне зграаде, јавно осветљење и ЈКП),
израдом
м енергетског билансса општинее, утврђивањем могућ
ћности за ууштеду ене
ергије и
трошкова, утврђивањем спи
иска приор
ритетних мера
м
за уштеду
у
енеергије, при
ипремом
периодичних извеш
штаја за дон
носиоце одл
лука у општи
ини, припреемом, реали
изацијом, пр
раћењем
и верификацијом пројеката енергетскее ефикасно
ости и кор
ришћења об
бновљивих извора
енергијее у секторуу јавне потрошње и идентификац
и
цијом извора за финаансирање пројеката
енергеттске ефикасн
ности [40].
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nosti‐projekaat‐
[37] http
alteerenergy.php
p
[38] Праавилник о уссловима за именовањее енергетски
их менаџераа у органима јединица локалне
самоуправе, Сл
л. гласник РС
С, бр. 31/16
налним делаатностима, Сл.
С гласник РС,
Р бр. 88/11
[39] Заккон о комун
[40] Mattejić, M., “Municipal
“
E
Energy
Man
nagement – Scope, Strructure and Activities”, Journal
“Teh
hnika”, UDC 658.26.012
2.3, Associatiion of Engin
neers and Teechnicians o
of Republic of
o Serbia
2/20
011, Belgrade, 2011
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2. За
аконски оквир Система
С
а енерге
етског менаџме
м
ента на
ло
окалном
м нивоу
Основни законски оквир
о
за спр
ровођење енергетског планирања на локалном нивоу у Србији
дефинисан је у:
1. Закону о ен
нергетици [1
1] и пратећим подзаконским актим
ма,
2. Закону о еф
фикасном ко
оришћењу енергије
е
[2] и пратећим подзаконскким актима,
3. Закону о ко
омуналним делатностим
д
ма [3] и праттећим подзааконским акктима,
4. Закону о јаввним предуззећима [4] и пратећим подзаконскким актима, и
5. Уставу Репуублике Срби
ије [5],
док се у шири законодавни окввир могу сврстати и:
1. Закон о јавн
ној својини [6] и пратећ
ћи подзаконски акти,
2. Закон о локкалној самоууправи [7] и пратећи по
одзаконски акти,
а
3. Закон о уттврђивању надлежноссти Аутономне покрајјине Војвод
дине[8] и пратећи
подзаконскки акти,
4. Закон о плаанирању и изградњи [9]] и пратећи подзаконски акти,
ним набавкаама [10] и пратећи подззаконски акти,
5. Закон о јавн
џетском систтему [11] и пратећи
п
под
дзаконски аккти,
6. Закон о буџ
7. Закон о фин
нансирању локалне
л
сам
моуправе [12
2] и пратећи
и подзаконсски акти,
ном дугу [13
3] и пратећи
и подзаконски акти,
8. Закон о јавн
9. Закон о јавн
но‐приватно
ом партнерсству и конце
есијама[14] и пратећи п
подзаконски
и акти,
штити животтне средине [15] и прате
ећи подзако
онски акти, и
10. Закон о заш
11. Закон о про
оцени утицаја на животну средину [16] и пратеећи подзако
онски акти.
Први од наведени
их закона основног
о
зааконског окквира, Зако
он о енергетици, представља
кровни закон у об
како за републички таако и за
бласти енергетике и ен
нергетског планирања,
п
14
локални
и ниво. Као и његови претходници
и из 2004. го
одине , одн
носно 2011. године15,у њему се
прописуује обавезаа локалних самоуправа да на сво
ом подручјуу, у својим плановима развоја
планираају потребе за енергијо
ом, као и усслове и начи
ин обезбеђи
ивања неопходних енергетских
капациттета у склааду са Страатегијом раазвоја енер
ргетике Реп
публике Србије и Про
ограмом
оствари
ивања стратеегије Републ
лике Србијее.

14
15

Сл. глаасник РС, бр. 84/04
Сл. гласник РС, бр. 57/11,
5
80/11 ‐ испр., 93/12
2 и 124/12
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Овим се
с Законом
м истовремеено прописсује обавеза сарадње са Минисстарством, односно
надлеж
жним органи
има аутоном
мне покраји
ине, а у вези са достаављањем по
одатака за потребе
израде енергетскогг биланса РС
С, као и Програма оствааривања стр
ратегије енергетског раззвоја РС.
ме се локалним сам
моуправама додељују и одговаарајуће енергетске
Поред тога, њим
жности, наро
очито у поггледу топло
отне енерги
ије и обноввљивих изввора енерги
ије, што
надлеж
посредн
но и непоср
редно утичее на развој локалне енергетике, односно енеергетско плаанирање
на локалном нивоуу.
С може оссновати јед
дан енергетски субјеккт за обаввљање дел
латности
Истовреемено, ЈЛС
произво
одње топлотне енергије, дистрибууције и снаб
бдевања куп
паца топлотном енергијом, при
чему се актом о осн
нивању утвр
рђују услови
и и начин об
бављања свааке од ових делатности
и.
Следећа два закона основног законског
з
окквира, Закон
н о комунал
лним делатн
ностима [3] и Закон

јавним предузећим
ма [4], по сво
ојој суштини
и представљ
љају законе којима се ур
ређују надлежности
локални
их самоупраава у свим, па и енергетским ком
муналним делатностим
д
ма, односно
о јавним
предузеећима која се баве овим делатно
остима. Под
д енергетски
им делатно
остима се пре свега
мисли на
н производ
дњу и дистр
рибуцију топ
плотне енер
ргије и јавно
о осветљење, али и дел
латности
као што
о су градски
и и приград
дски превозз путника, снабдевање
с
е водом за пиће и упр
рављање
комунал
лним отпадом, који поссредно или непосредно
о утичу на потрошњу, па чак и прои
изводњу
енергијее. Будући да су локалне само
оуправе по
о Закону о комуналним делаттностима
[3]надлежне и за изградњу
и
и реконструккцију објекаата комунал
лне инфрасструктуре и набавку
одговар
рајуће опрем
ме, односно
о усвајање програма и планова развоја комууналних дел
латности
јавних комуналних
к
предузећа,, очигледан је значај од
дредби овогг закона, као
о и Закона о јавним
предузеећима, када је реч о енеергетском планирању на
н локалном
м нивоу.
Преостаали законскки оквир, почевши од
д Закона о јавној својини [6], Закона о локалној
л
самоупр
рави [7]и Закона
З
о уттврђивању надлежноссти Аутоном
мне покрајине Војвод
дине [8],
значајан
н је у смислу енергетског планирањ
ња јер се у овим
о
закони
има, измеђуу осталог, пр
рописују
надлеж
жности везан
не за старањ
ње о стамбееном фондуу у власниш
штву локалних самоупр
рава, као
што су зграде
з
локалне управе,, пословни простор, стаамбени про
остор, затим
м зграде обд
даништа,
основни
их и средњи
их школа, домова
д
здраавља и јавн
них предузеећа. Будући да брига и уштеда
енергијее у тим зградама пред
дставља знаачајан потен
нцијал за уш
штеду енерггије сваке општине,
о
може се
с констатовати да и одредбе оввих закона имају непо
осредан утицај на ене
ергетско
планираање на локаалном нивоуу.
Према Закону
З
о локкалној само
оуправи[7], општина
о
представља оссновну тери
иторијалну је
единицу
у којој се
с остварујее локална самоуправа. Општина има
и најмање 10000 стаановника и мора да
буде у стању да преко својјих органа самостално
о врши сваа права и дужности из
и своје
надлеж
жности.
Сходно Уставу Репуублике Срби
ије[5], општи
ина преко сввојих органаа, у складу сса законом:
безбеђује об
бављање и развој комууналних дел
латности;
1. уређује и об
2. уређује и об
безбеђује ко
оришћење грађевинско
г
ог земљишта и пословн
ног простораа;
и
рееконструкци
ији, одржаваању и кориш
шћењу локаалних путеваа и
3. стара се о изградњи,
улица и друугих јавних објеката
о
од општинскогг значаја; ур
ређује и обеззбеђује лок
кални
превоз;
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4. стара се о задовољавањ
њу потреба грађана у областипросвете, култур
ре, здравстввене и
социјалне заштите,
з
деччје заштите, спорта и фи
изичке култууре;
5. стара се о развоју
р
и унаапређењу тууризма, занаатства, угосттитељства и трговине;
6. стара се о заштити живвотне средин
не, заштити од елементтарних и друугих непогода;
заштити кул
лтурних доб
бара од значчаја за општину;
7. заштити, ун
напређењу и коришћењ
њу пољоприввредног зем
мљишта;
8. обавља и друге пословве одређенее законом.
Надлеж
жности општтине су разр
рађене и преецизиране у Закону о комуналним
к
м делатности
има[3], у
којем се
с комуналн
не делатноссти дефини
ишу као дел
латности пр
ружања ком
муналних усслуга од
значаја за оствареење животтних потреб
ба физички
их и правних лица. П
По овом Заакону, у
комунал
лне делатно
ости спадајуу:
1. снабдевањее водом за пиће;
п
ђење атмосферских и отпадних
о
вод
да;
2. пречишћаваање и одвођ
3. производња и дистриб
буција топло
отне енергијје;
4. управљањее комунални
им отпадом;;
5. градски и приградски превоз
п
путника;
6. управљањее гробљима и погребне услуге;
7. управљањее јавним пар
ркиралиштима;
8. обезбеђиваање јавног осветљења;
о
9. управљањее пијацама;
10. одржавањее улица и путтева;
11. одржавањее чистоће наа површинам
ма јавне нам
мене;
12. одржавањее јавних зелеених површина;
13. димничарскке услуге;
14. делатност зоохигијене.
з
.
Према овом
о
Законуу, јединице локалне сам
моуправе дуужне су да створе
с
условве за обезбе
еђивање
свих ко
омуналних услуга,
у
па тако
т
и онихх које спадаају у групу тзв. енерггетских ком
муналних
делатно
ости. У ове делатности
и се, пре сввега, убрајаају производња и дисттрибуција топлотне
т
енергијее и јавно осветљење, ал
ли и делатности као штто су градски
и и приградски превоз путника,
снабдеввање водом
м за пиће и управљање
у
комуналним
м отпадом, које посред
дно или непосредно
утичу наа потрошњуу, па чак и пр
роизводњу енергије.
По ово
ом закону, скупштинаа јединице локалне самоуправее одлукамаа прописује
е начин
обављања комунаалне делатности, као и општа и посебна права и обавезе вр
ршилаца
лне делатно
ости и кори
исника услууга на својо
ој територијји, укључујуући начин плаћања
п
комунал
цене ко
омуналне усл
луге, као и овлашћења
о
вршиоца ко
омуналне деелатности.
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У сврхуу стварања услова за обезбеђиввање свих комунални
их услуга, u Закону о јавним
предузеећима [4]сто
оји да, пореед Републикке Србије и аутономних
а
х покрајина,, јавна пред
дузећа за
обављање комунал
лне делатно
ости може да
д оснива и скупштина јединице ло
окалне само
оуправе.
За надззор и упраављање јаввним предуузећем јед
динице локалне самоууправе је задужен
з
надзорн
ни одбор предузећа,
п
чије члано
ове именује
е ЈЛС, а он
н је одгово
оран и за рад тог
предузеећа. Са аспекта енергеетског план
нирања на локалном нивоу, значчај рада наадзорног
одбора предузећа огледа се у томе што он
н:
ословну страатегију и поссловне циљеве јавног предузећа
п
и стара се о њиховој
1. утврђује по
реализацији;
штај о степеену реализац
ције програма пословања;
2. усваја извеш
ишњи прогр
рам пословаања, уз саглаасност осни
ивача.
3. доноси годи
Због тогга, јединицее локалне саамоуправе и као осниввачи јавних предузећа кроз рад наадзорног
одбора непосредно
о утичу на рад
р и имају могућност
м
планирања
п
р
развоја
комуналних пре
едузећа,
а тиме и могућносст енергетскког планираања у делу који је обуухваћен дел
латношћу по
ојединог
јавног предузећа.
п
Другим реччима, јединице локалн
не самоупрааве имају пуну одговор
рност за
рад и пл
ланове разввоја тзв. енергетских ком
муналних предузећа заа:
1. производњу и дистриб
буцију топло
отне енергије
2. јавно осветљ
љење,
3. градски и приградски превоз
п
путника,
4. снабдевањее водом за пиће,
п
и
5. управљањее комунално
ог отпадом.
Враћајуући се на дуужности и наадлежности
и које следе
е из Устава Републике
Р
С
Србије [5], а које се
односе на уређењ
ње и обезбееђивање усл
лова за кор
ришћење по
ословног пр
ростора, стаарање о
задовољ
љавању потреба грађан
на у области
и просвете, културе,
к
здр
равствене и социјалне заштите,
з
дечје зааштите, спор
рта и физичке културе, и које су де
етаљније разрађене у читавом низуу закона
и праввилника, међу
м
којим
ма су највважнији Заакон о ло
окалној саамоуправи[7],Закон
о финан
нсирању локалне сам
моуправе [1
12], Закон о основам
ма систем
ма образов
вања и
васпитаања[17] и Закон о уттврђивању надлежност
н
ти Аутономн
не покраји
ине Војводине [8],
следи да
д јединицаа локалне саамоуправе обезбеђује средства заа капиталнее издатке и текуће
расходе
е установа и организаација у обл
ласти основвног образо
овања, примарне здраавствене
заштитее, физичке културе, сп
порта, дечјее заштите и туризма, као и култтуре од значаја за
општину, попут локкалних музееја и библио
отека и други
их установа културе чијји је оснивачч.
На осно
ову изнетог кратког преегледа закон
нске регулативе Србијее, следи спи
исак јавних зграда
з
и
објекатаа и предузећ
ћа, који се у потпуности
и или делом
м финанцирају из буџетта јединица локалне
самоупр
раве, те је и брига о њи
иховом функкционисањуу у смислу тр
рошкова про
оизводње, преноса,
п
дистриб
буције и по
отрошње ен
нергије неп
посредно по
овезана са енергетски
им планираањем на
локално
ом нивоу. То
о су, дакле:
1. Адм
министративвне зграде, односно
о
про
остори које користе:
1.1. зграде опш
штине и опш
штинске служ
жбе (суд, МУ
УП, ватрогассни домови и сл.)
1.2. месне зајед
днице
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2. Зграаде у областти васпитањ
ња и образоввања:
2.1. вртићи
2.2. основне школе
2.3. средње шкколе
2.4. остале шко
оле
3. Зграаде у областти социјалнее заштите:
3.1. амбуланте
3.2. домови здравља
3.3. апотеке
4. Зграаде у областти културе:
4.1. галерије
4.2. библиотеке
4.3. музеји
4.4. домови кул
лтуре
5. Спортски објектти у власниш
штву општине
5.1. спортско‐р
рекреативни
и центри
5.2. базени
5.3. спортски теерени
5.4. клизалиштта
6. Јавн
на комуналн
на предузећ
ћа посматрана као инфр
раструктурни објекти и кроз своју услужну,
у
односно произвводну функц
цију:
6.1. ЈКП за прои
изводњу у дистрибуциј
д
у топлотне енергије
6.2. ЈКП за водо
оснабдевањ
ње и канализзацију
6.3. ЈКП за јавни превоз
6.4. ЈКП за јавну расвету
6.5. ЈКП за дисттрибуцију пр
риродног гааса
7. Друуге установее и објекти
и о којимаа се стара општина и уколико се финанси
ирају из
опш
штинског буџ
џета.
Повезујући законске обавезе везане за обезбеђиваање средстава за текууће расходе
е (у које
спадају и трошкови
и енергије) и капиталнее инвестици
ије, те надлеежности у раду и финан
нсирању
рада ко
омуналних (енергетски
(
х) јавних предузећа и обезбеђиввање буџетаа јединица локалне
самоупр
раве, постајје јасно да се правилним енерге
етским план
нирањем н
на локалном
м нивоу
могу осттварити знатне уштеде енергије.
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3. Ст
тандард
д SRPS EN ISO 50001:20
5
012
Јединиц
це локалне самоуправе трошковее енергије често
ч
трети
ирају као фиксне трош
шкове на
расходн
ној страни буџета.
б
С друуге стране, многе
м
једин
нице локалн
не самоупрааве предузимају низ
ad hoc мера ради
и смањења потрошње енергије на
н својој теериторији аали без сисстемског
приступ
па. Управо увођењем
у
енергетског менаџмента
м
а могуће је направити ззначајне ене
ергетске
уштеде и истоврем
мено обезбеедити систеематски и континуалан
к
н приступ реешавању пр
роблема
све већее потрошњее енергије.

3.1

П
Порекло
с
стандард
да SRPS EN
E ISO 500
001:2012

Међунаародна организација заа стандарди
изацију (Inteernational Orrganization ffor Standard
dization ‐
ISO) је 2008.
2
годинее формирал
ла комисију за развој сттандарда ISO
O 50001 под
д вођством чланова
из САД и Бразила (44 предстаавника наци
ионалних те
ела за станд
дардизацијуу земаља чл
ланица у
својствуу учесница и 14 земаљ
ља у својству посматрача). Нов сттандард је израђен наа основу
великогг броја већ развијених
р
и сачињенихх упутстава, правилника и других ззаконских ре
ешења и
стандар
рда везанихх за менаџм
мент енергијјом на реги
ионалном и//или националном ниввоу САД,
Европскке уније, Дан
нске, Немаччке Холанди
ије, Кине, Јап
пана – Сликаа 3‐1.

Слика 3‐1: Временски
В
о
оквир
развојаа стандарда везаних
в
за уп
прављање ен
нергијом [1]

Стандар
рд EN ISO 50
0001 Систем
ми менаџмеента енергијјом – Захтевви са упутсттвом за коришћење
[2], објаављен је јун
на 2011. и увршћен у нормативни систем као DIN EN ISO 50001, а де
ецембра
2011. је заменио сттандард DIN EN 16001 (еевропски стаандард који
и је повучен из оптицајаа).
3.1.1

Други ст
тандарди из област
ти управљ
љања енер
ргијом

У току последње четири
ч
годи
ине је у ово
ој области усвојен
у
читаав низ нови
их међународних и
европскких стандард
да и то:


ISO 50002:2
2015 Енергетски преглееди – Захтевви са упутстввом за коришћење [3];
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ISO 50003:2
2015 Системи менаџмен
нта енергијо
ом ‐ Захтеви
и за тела којаа спроводе проверу
и сертификаацију систем
ма менаџмеента енергијјом [4];
ISO 50004:2
2015 Систем
ми менаџмеента енергијјом ‐ Смерн
нице за прим
мену, одрж
жавање и
побољшаваање системаа менаџментта енергијом
м [5];
ISO 50006:2
2015 Систем
ми менаџмента енерги
ијом ‐ Мер
рење енергеетске перфо
ормансе
помоћу енеергетске по
оредбене вр
редности и индикатор
ра енергетскких перфор
рманси ‐
Општи прин
нципи и упутство [6];
ISO 50015:2
2015 Систем
ми менаџмента енергијо
ом — Мереење и вериф
фикација енергетске
перформансе организаације — Осн
новни принц
ципи и упутсство [7].

к
за стандардизацију (CEN), његова техничка телаа односно технички
т
Такође, Европски комитет
и
след
деће стандарде из одго
оварајућих о
области:
комитетти, су у истом периоду издали
CEN/CLC
C/JWG 1 – Ен
нергетски пр
регледи [8]






EN 16247‐1::2012 Енергеетски преглееди — Део 1:
1 Општи заххтеви [9];
EN 16247‐2::2014 Енергеетски преглееди — Део 2:
2 Зграде [10
0];
EN 16247‐3::2014 Енергеетски преглееди — Део 3:
3 Процеси [11];
EN 16247‐4::2014 Енергеетски преглееди — Део 4:
4 Транспорт [12];
EN 16247‐5:2015 Енерггетски прегл
лед — Део 5: Компетеентност врш
шилаца енергетских
13].
прегледа [1

CEN/CLC
C/JWG 2 – Гааранције о пореклу
п
и ен
нергетски се
ертификати [14]



CEN/CLC/TR
R 16567:2013 Обавезне шеме за ен
нергетску еф
фикасност у Европи — Преглед
и анализа основних
о
кар
рактеристикка и могућно
ости за харм
монизацију[15];
EN 16325:20
013:2015 Гаранције о пореклу
п
ене
ергије — Гаранције о п
пореклу еле
ектричне
енергије[16
6].

C/JWG 3 ‐ Менаџмен
нт енергијо
ом и одго
оварајуће услуге
у
– О
Основни заххтеви и
CEN/CLC
квалифи
икационе пр
роцедуре [1
17]




EN 15900:20
010 Услуге енергетске
е
е
ефикасности
и — Дефини
иције и захтееви[18]
EN 16231:20
012 Методо
ологија бенчмаркинга енергетске еф
фикасности[19]
EN ISO 50
0001:2011 Системи меенаџмента енергијом – Захтеви са упутсттвом за
коришћењее [2]

CEN/CLC
C/JWG 4 – Ен
нергетска еф
фикасност и прорачун уштеда
у
[20]


EN 16212:20
012– Енергетска ефикассност и прор
рачун уштед
да, методе о
одозго према доле и
одоздо према горе[21]

На Сли
ици3‐1 је приказан
п
вр
ременски оквир
о
усвајања стандаарда из об
бласти менаџмента
енергијо
ом, енергеттских прегл
леда и енеергетске еф
фикасности. Институт зза стандард
дизацију
Републи
ике Србије (Комисија
(
за управљањ
ње енергијом
м, КС А242) је почев од
д 2010. доне
ео читав
низ српских станд
дарда у области
о
упр
рављања енергијом (методом п
превођења страног
стандар
3‐2.
рда или срод
дног докумеента као и методом
м
пре
ештампавањ
ња) – Слика 3
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Слика 3‐2: Временски оквир
о
усвајања стандард
да о управљању енергијом
м у РС [[22]

Доношеењем српскког стандарда SRPS EN
N ISO 50001
1:2012 повуучен је стан
ндард SRPSS EN ISO
16001:2
2010.

3.2

О
Основне
о
одредбе
с
стандард
да SRPS EN
E ISO 500
001:2012

Стандар
рд SRPS EN
N ISO 5000
01:2012 (у даљем де
елу текста – стандар
рд [23]) ом
могућава
организзацијама да успоставе и одрже системе и процесе потребнее за конттинуално
побољш
шање у поггледу смањења потрош
шње енерги
ије, повећања енергеттске ефикассности и
начина коришћења енергије. Циљ прим
мене наведе
еног стандаарда је да се у организацији
успостави и одржи
и систем уп
прављања енергијом
е
ко
оји ће првеенствено до
овести до см
мањења
потрошње енергијје, а посред
дно и до смањења
с
емисије
е
гасо
ова стаклен
не баште и других
штетнихх утицаја на животну ср
редину, уз ко
онтролу тро
ошкова енер
ргије [24].
Стандар
рд се, општте узев, мо
оже примен
нити у било
о којој оргаанизацији (м
малим, средњим и
великим
м индустријским предуузећима, ком
мерцијалним објектимаа (тржним ц
центрима, баанкама),
јединиц
ци локалне самоуправве и сложен
ном јавном
м објекту (б
болници, до
ому за стар
ра лица,
спортскком центру)..
Мотиви
и за увођењ
ње стандард
да могу би
ити вишестр
руки, али најчешће
н
сее ради о сп
пољним,
унутраш
шњим или факторима
ф
к
који
проистичу из само
ог система управљања
у
енергијом. Захтеви
попут ваажећег зако
онодавства, примене усспостављени
их правила и испуњењаа обавеза пр
риликом
уласка организациј
о
је у одређена секторскка удружења или групаације, обавеезне сертиф
фикације
коју као услов по
оставља снаабдевач енергијом или финансијјска инститтуција за добијање
ретирати као
о спољни захтеви. С друуге стране, смањење
с
уккупних прои
изводних
кредитаа, могу се тр
трошкова и подизаање енергеттске ефикасн
ности, сигур
рност контин
нуалног снабдевања ен
нергијом
и енергентима, об
безбеђивањ
ње јасног увида
у
у поттрошњу ен
нергије у свим подсисстемима
организзације, инко
орпорирањее система уп
прављања енергијом
е
у већ постојееће и приме
ењиване
системее менаџмента у оквируу организаци
ије или друштвену одго
оворност ор
рганизације, могуће
је дефинисати као унутрашњее факторе заа увођење стандарда.
с
Мотиви за уувођење стандарда
оистичу из самог
с
система менаџмента енерги
ијом, укључуујући ту и смањење по
отрошње
који про
енергијее као и условно
у
см
мањење ен
нергетских трошкова, транспарен
нтност и контролу
к
потрошње енергијје у сваком
м подсистеему организзације, поввећање степ
пена кориссности у
има потрош
шње, дистр
рибуције, складиштењ
с
ња и прои
изводње енергије, по
овећање
системи
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сигурно
ости снабдеевања, повећање одр
рживости применом обновљивих
о
х извора енергије,
е
довољн
но су подстицајни сами по себи.

С
Слика
3‐3: Ме
етодологија PDCA циклусса

Стандар
рд је засновван на мето
одологији PDCA
P
циклусса (Plan‐Do‐Check‐Act, П
Планирај‐Сп
проведи‐
Провери‐Делуј) – Слика
С
3‐3:


Планирање: Сп
провести пр
реглед енер
ргетских токкова унутар
р дефинисан
не границе система
оргаанизације; дефинисати
д
базну ли
инију потро
ошње енергије (енер
ргетску поредбену
вред
дност), дефинисати инд
дикаторе ен
нергетског интензитета
и
и потрошњ
ње, као и ене
ергетске
ефикасности, успоставити
у
и циљеве и акционе пл
ланове неоп
пходне за см
мањење по
отрошње
ћање енергеетске ефикаасности и по
обољшање начина кор
ришћења ен
нергије у
енергије, повећ
склааду са енерггетском политиком оргаанизације.



Спровођење: Реализација
Р
претходно дефинисани
их акционихх планова.



Про
овера: Праћење и мереење главнихх параметар
ра у објектима, системи
има и проце
есима са
потр
рошњом ен
нергије и ко
онтинуално поређење са циљевим
ма дефиниссаним у ене
ергетској
политици, страттешким и аккционим пл
лановима, каао и усклађи
ивање са пр
реузетим законским
обавезама – израда извештаја.



ловање (сисстем контин
нуалног поб
бољшања): успоставља
у
ње системаа преиспитивања од
Дел
страане руковод
дства, дефи
инисање кор
рективних и превентиввних мера и њихова примена
п
како
о би се обезбедило
о
континуално побољш
шање систеема управљ
љања енер
ргијом у
оргаанизацији.

Стандар
рд обухватаа сваки ко
орак у токуу примене и функцио
онисања си
истема упр
рављања
енергијо
ом и њиме се обезбеђуује оквир ко
оји може да помогне јед
диницама л
локалне сам
моуправе
да трајјно успостааве систем менаџмен
нта енергијом. На Сл
лици 3‐4 јее приказан
н модел
менаџм
мента енерггијом прем
ма стандард
ду SRPS EN ISO 50001
1:2012. Сам
м стандард је тако
осмишљ
љен да обуххвата све факторе који
и могу утицаати на потр
рошњу енер
ргије и који се могу
пратити
и у једној организаци
ији. С другее стране, у стандардуу апсолутно
о нису посттављени
квантиттативни и кввалитативни
и критеријум
ми у погледуу смањења потрошње енергије, по
овећања
енергеттске ефикаасности и побољшањ
ња начинаа коришћења енерги
ије. Стандар
рдом је
организзацији дата могућност да
д прилагод
ди начин његове
њ
прим
мене специф
фичним захттевима у
самој организацији
и. Успостављ
љање система менаџмента енерги
ијом је свео
обухватан посао. То
се пре свега односи на заххтеве који су успостављени сам
мим стандар
рдом SRPS EN ISO
50001:2
2012. Захтеви стандардаа се односе на:
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опште захтеве (т.4.1),



ше руководство организације (тачкка т.4.2.1),
захтеве које мора испуунити највиш



оводства – енергетски
е
ттим (т.4.2.2),,
захтеве које мора испуунити предсставник руко



4.2),
захтеве у погледу посттојећег законодавног окквира (т..4.4



п
техн
ничких радњ
њи које је неопходно
н
к
континуално
о спроводитти у току
захтеве у погледу
успостављаања и одржавања систеема менаџм
мента енерги
ијом (EnMS).

Сли
ика 3‐4: Моде
ел EnMS прем
ма стандардуу SRPS EN ISO
O 50001:2012 [23]

м захтевимаа (т.4.1) се од
о организације тражи да доследно примењујје стандард SRPS EN
Општим
ISO 5000
01:2012 (усп
постави EnM
MS, докумен
нтује, приме
ењује, одрж
жава и побољшава систтем), као
и да у припремној фази јасно дефинише предмет и подручје примене сстандарда, односно
одреди границе си
истема. Тако
ође, у општим захтевим
ма стандард
да предвиђено је дефи
инисање
начина испуњавањ
ња и обезбееђења сталних побољш
шања управвљања процесима, праксом и
поступц
цима унутар
р организац
ције, погото
ово у дело
овима систеема са значчајном потр
рошњом
енергијее. Основна је намер
ра да се имплемен
нтацијом процеса
п
уп
прављања оствари
континууирано побо
ољшање.
У том је
ј смислу посвећенос
п
ст и подршкка највише
ег руководсства органи
изације (т.4
4.2.1) од
кључног значаја. Према захттевима стан
ндарда SR
RPS EN ISO 50001, наајвише руко
оводство
организзације мора да:


јасно успосттави обим (предмет и подручје
п
при
имене) као и границе EnMS,



дефинише, одобри и уссвоји енергеетску полити
ику,



иону струкктуру имен
новањем представник
п
ка руковод
дства и
успостави организаци
о
(тима),
одобравањем формирања EnMS одбора
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обезбеди ресурсе (љ
људске, техн
ничке и финансијске) потребне за успостаављање,
државање и побољшањ
ње EnMS,
примену, од



идентификуује енергеттске токове коришћењ
ња и потро
ошње енерггије у пред
дметним
објектима и системима унутар деефинисанихх граница En
nMS и дефи
инише базну линију
потрошње енергије
е
(ен
нергетску по
оредбену вр
редност),



обезбеди несметану
н
ко
омуникацију унутар организације, нарочито и
између реле
евантних
субјеката у погледу енеергетског меенаџмента унутар
у
грани
ица EnMS,



у
и
израчунавањ
ње и поређ
ђење инди
икатора, по
отрошње
на основу мерења успостави
нергетске еф
фикасности и начина ко
оришћења енергије,
е
енергије, ен



дефинише опште и по
осебне енергетске циље
еве (дефини
ише листу м
мера за побо
ољшања
инисаним приоритетим
ма),
у систему саа јасно дефи



дефинише мерљиве циљеве заа континуаално побољ
љшање у погледу см
мањења
е
по
овећања енергетске еф
фикасности и начина ко
оришћења енергије,
е
потрошње енергије,
као и да обезбеди израду извештаја
и
о остварен
ним резулттатима у унапред
ом временсском интервалу,
дефинисано



обезбеди спровођењ
ње преиспи
итивања од
д стране руководстваа (дефинисање и
них и превен
нтивних мер
ра).
реализацијаа корективн

Предстаавник руко
оводства и//или енерггетски одбо
ор (т.4.2.2),, који је и
именовало највише
руковод
дство, је пр
рема захтевима станд
дарда дужн
но да успосстави, прим
мењује, одр
ржава и
континууално унапређује EnM
MS, идентификује лиц
це које одговарајући ниво руко
оводства
овлашћује да пруж
жа подршкку у активностима мен
наџмента енергијом,
е
извештава највише
руковод
дство о ен
нергетској потрошњи, оствареној енергетсккој ефикасн
ности и наачинима
коришћ
ћења енерги
ије, извештава руководсство о праксси и поступц
цима унутар
р система En
nMS, као
и да оси
игура планирање активности менаџмента енергијом засновано на ен
нергетској политици
организзације.
Захтеви стандардаа везани заа важећу законску ре
егулативу (тт.4.4.2) одн
носе се на обавезу
организзације да утвврди и спро
оводи обавеезе које прои
истичу из ваажећег законског оквир
ра, а који
се одно
оси на начин
н коришћењ
ња и потрош
шње енергије
е као и на успостављен
не захтеве у погледу
енергеттске ефикасн
ности [25]. Правни
П
захттеви укључуују међународне, нацио
оналне, регионалне
и локал
лне законе и подзаконсска акта који су примен
нљиви на организацијее. Остали захтеви се
односе на смернице владе, захтеве
з
удружења, као
о и захтеве корисника.. Захтеви се
е такође
односе и на усаглаш
шавање посступака извеештавања.
На Слиц
ци 3‐5 су шематски
ш
пр
риказани заахтеви дефинисани у оквиру PDC
CA циклуса, који се
односе на највишее руководсттво, као и на
н захтеве усмерене
у
на представн
ника руково
одства и
енергеттски тим. У наредним
н
поглављима овог приручника је изл
ложен детаљ
љан опис те
ехничких
радњи (представн
ник руковод
дства – енергетски одбор) којје је неопхходно континуално
спровод
дити у току успостављањ
у
ња и одржавања EnMS..
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Сликаа 3‐5: Захтеви стандарда SRPS EN ISO 50001

ом било ко
оје организзације почи
ива на доккументу у којем
к
је
Систем менаџментта енергијо
изације у предвиђени
п
м границам
ма. Организзација у
дефинисана енергетска политтика органи
н
највишег
н
рууководства које сви чланови
поменуттом документу даје изјаву о намерама
организзације требаа да примењ
њују приликком спровођ
ђења својихх редовних радних акти
ивности.
Енергеттска политика организаације може да садржи дугорочне и краткоро
очне циљевве, као и
акционее планове који се од
дносе на см
мањење по
отрошње ен
нергије, повећање енергетске
ефикасн
ности, као и начине по
обољшања коришћењаа енергије, али, с другге стране, обавезно
о
мора даа садржи об
бавезујуће исказе у погл
леду:


континуирааног побољ
љшања у погледу
п
см
мањења по
отрошње енергије, по
овећања
енергетске ефикасностти, смањењ
ња интензиттета кориш
шћења енергије, као и начина
ња енергије;;
побољшања коришћењ



доступностти информација и потреебних средсстава за оствваривање по
остављенихх циљева
и задатака; и



з
и другим захтевима ккоји се односе на
усклађености са релеевантним законима
п
енергије и ен
нергетску еф
фикасност.
коришћењее енергије, потрошњу
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Енергеттску политикку организаације мора да прегледа, одобри и усвоји наајвише руко
оводство
организзације и тиме
т
покааже своју посвећеност оствари
ивању циљ
љева утврђ
ђених у
документу. Када јее реч о управљању, по
олитика мор
ра бити досстављена сввим запосле
енима и
мора сее ревидиратти и ажурир
рати на сисстематичан начин. Оргаанизација м
мора да спр
роводи и
документује проц
цес енергеттског планирања у складу са успостављ
љеном енер
ргетском
политикком организзације. Неоп
пходно је даа организац
ција дефини
ише и докум
ментује дуго
орочне и
краткор
рочне циљеве у складуу са својом успоставље
еном енергетском политиком, какко би се
омогући
ило континууирано смаањење потр
рошње енер
ргије, повећ
ћање енерггетске ефикасности,
смањењ
ње интензиттета коришћења енергије и побо
ољшање ко
оришћења еенергије. У општим
(дугорочним) циљ
љевима треб
ба да будее дефинисана позиција коју оргаанизација жели
ж
да
оствари
и у дужем временском
в
м периоду, док
д посебни
и (краткорочни) циљевви треба да садрже
мере и активности чијом је рееализацијом
м могуће остварити дуггорочан циљ
љ. Општи и посебни
циљеви
и треба да буду
б
практи
ични, остваарљиви и мерљиви.
м
Ор
рганизацијаа у току при
имене и
спровођ
ђења енерггетске политике мора да користи
и акционе планове
п
и друге елем
менте из
процесаа планирања. У захтеви
има стандар
рда је дефин
нисана и компетентносст лица укљуучених у
EnMS, која
к
морајуу да поседуују потребне вештине, знања, квалификацијје и способ
бност да
обављају своје дуж
жности (про
оцена која се
с врши на основу ком
мбинације о
образовањаа, обуке,
знања и искуства релевантног
р
г лица). У том
т
смислу, према захттевима стан
ндарда, потр
ребно је
обезбед
дити одговаарајућу обуку особљу укљученом у EnMS. Об
бука треба да обухвати општи
концептт управљањ
ња енергијом
м (укључујућ
ћи обуку у прикупљањуу података и извештавања), као
и специ
ијално прил
лагођену обуку у циљ
љу стицањаа знања и вештина који ће доввести до
смањењ
ња потрошњ
ње енергије, повећањ
ња енергетсске ефикассности и унапређења начина
коришћ
ћења енерги
ије. Ниво и степен об
буке немино
овно ће заависити од функције посла.
п
У
погледуу остваривањ
ња доброг протока
п
инф
формација и података, организаци
ија мора да у складу
са својо
ом величин
ном и струкктуром успо
остави и пр
римењује наачине како вертикалне
е тако и
хоризон
нталне ком
муникације. Када је реч о вертикалној комуникаци
ији, неопхо
одно је
обезбед
дити да сви
и запослени
и у организацији могу несметано да износе своје коме
ентаре о
EnMS (ссугестије/жаалбе/предлоге побољш
шања). Израдом докум
ментације EEnMS се по
оспешује
успостављање и одржавање
о
система кроз
к
доследну примеену а у скл
ладу са заахтевима
стандар
рда. Докумеентација EnMS мора да
д обухвата предмет и подручје п
примене и границе
системаа, енергетскку политику, већ помен
нуте енерге
етске опште и посебне циљеве и акционе
плановее, документта, укључујуући и записее у складу са
с захтевим
ма овог стан
ндарда, као и другу
документацију за коју
к
је орган
низација оц
ценила да је
е неопходнаа. Успостављ
љање и одр
ржавање
EnMS у великој мер
ри зависи од успостављ
љања и одрж
жавања опееративних поступака по
овезаних
са значајним коришћењем ен
нергије у границама си
истема, а ко
оје су у склааду са енер
ргетском
политикком, општим
м и посебним циљевима и акцио
оним плановвима. Приликом пројектовања
нових, ревитализо
ованих или реконструи
исаних посттројења и/и
или опремее и/или система и
процесаа, који у значајној мер
ри могу утиц
цати на поввећање потрошње енеергије, орган
низација
мора размотрити
р
могућности за смањ
њење потро
ошње енер
ргије, побољ
љшање енергетске
ефикасн
ности и поб
бољшање усстаљених наачина кориш
шћења енер
ргије (кориш
шћење обно
овљивих
извора енергије, ко
оришћење постројења
п
за комбино
овану произзводњу топл
лотне и еле
ектричне
енергијее, техно‐еккономску анализу
а
ути
ицаја степе
ена корисности на по
отрошњу енергије,
е
разматр
рање додаттних уштед
да енергије и сл.). Ор
рганизацијаа мора да спроводи интерне
проверее у планирааним интерввалима како
о би обезбе
едила усаглаашеност EnM
MS са постаављеним
захтевима стандар
рда. Такођее, организација мора да решаваа све стварне и потен
нцијалне
неусаглашености предузимањ
п
њем коректи
ивних и превентивнихх мера. Оргганизација мора
м
да
успостави и одржаава записе неопходне
н
з приказиввање усаглашености са захтевима система
за
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менаџм
мента као и да успосттави и одр
ржава механизам за идентифика
и
цију, повлаачење и
задржаввање записса. Највише руководствво, као посследња и најважнија ккарика у ал
лгоритму
EnMS, има
и обавезу да преиспи
итује систем
м менаџментта енергијом
м у планираним интерввалима и
да тим поступком
п
о
обезбеди
сталну одржи
ивост, адекватност и ефикасност En
nMS.

3.3

Поређење
П
е стандар
рда ISO 50
0001 са др
ругим ст
тандардим
ма систе
ема
м
менаџмент
та

Стандар
рд EN ISO 50
0001 је разви
ијен на осно
ову заједниччких начелаа и елеменатта који се мо
огу наћи
и у друугим стандаардима ISO система меенаџмента [25]. У Табеели 3‐1 је д
дат приказ главних
одредби стандардаа SRPS ЕN ISO
O 50001, SRP
PS ISO 9001 и SRPS ISO 14001.
Табела 3‐1
3 Поређење
е стандарда ISO 50001 са другим стан
ндардима сисстема менаџ
џмента
Садржајј

ISO 9001

Основни концепт
стандард
да

На основу:
захтева клијен
нта
у погледу
управљања
квалитетом

Политикаа

Стратешкки приступ

Карактер
ристични
профил

Испунити захттеве
клијента у
погледу
управљања
квалитетом

Успостављањее
смерница,
циљева, и
планова ради
управљања
квалитетом.

Нема таквих
захтева

ISO 140
001

ISO 50001
1

нтних аспекатаа заштите
релеван
животне средине

потрошње енергије целе
е
ије или одређе
еног
организаци
производн
ног процеса.

Политика заштите животне
срединее илуструје наччин
на који организација управља
заштито
ом животне ср
редине,
њену по
освећеност заш
штити
животне средине, као
ои
одговар
рајуће смернице и циљеве у
тој облаасти. Обухватта
и посвеећеност органи
изације
спречаввању загађењаа, усклађеност
у поглед
ду важеће праавне
регулаттиве и
континууирано побољшање.

Енергетскаа политика
илуструје сстратегију
организаци
ије у погледу
менаџментта енергијом.
Спровођењ
ње политике об
безбеђује
оквир за усспостављање повезаних
п
смерница д
деловања и ци
иљева
ради побољ
љшања
енергетскее ефикасности.

ност са релеван
нтним
Сагласн
регулатторним захтеви
има у погледу
очувања животне сре
едине.
Успостаављање смерница,
циљеваа, и спровођењ
ње
плана заштите животне средине.

Нема тааквих захтева

Спровођењ
ње енергетскихх
прегледа у циљу
утврђивањ
ња активности
које довод
де до
значајне по
отрошње енер
ргије,
одређивањ
ње карактеристтичног
профила по
отрошње енер
ргије, као
и индикатора потрошње
е
енергије.
Усаглашаваање са одговарајућим
регулаторн
ним захтевимаа
и утврђиваање смерница,, циљева,
примена пл
лана за смање
ење
потрошње енергије.
Одређивањ
ње карактерисстичног
профила по
отрошње енер
ргије је од
суштинске важности у по
огледу
успостављаања система
управљањаа енергијом.

Структура стандард
да SRPS ЕN ISO
I 50001 ко
ореспондир
ра структури
и других ISO
O стандарда система
мента:
менаџм


SRPS ISO 9001:2015 ‐ Си
истеми менааџмента кваалитетом – Захтеви
З
[26];
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SRPS ISO 14001:2015 ‐ Системи
С
мен
наџмента животном
ж
средином – Захтеви са уп
путством
за коришћеење [27];
SRPS OHSASS 18001:2008
8 ‐ Систем управљања заштитом
з
зд
дравља и беезбедношћуу на раду
– Захтеви [2
28];

ром на чињ
њеницу да су
с сви помеенути станд
дарди систеема менаџм
мента засно
овани на
С обзир
методол
логији PDCA
A циклуса, стандард SRPS
S
ЕN ISO
O 50001 је знатно лакше приме
енити у
организзацији где сее већ примеењује бар један од наве
едених станд
дарда систеема менаџмента.
SRPS ЕN
N ISO 50001 је посебно
о усклађен са
с стандард
дом SRPS ISO
O 9001 и сттандардом SRPS
S
ISO
14001.
на стандард
да ISO 5000
01 у јединицама локаалне самоууправе омо
огућава интеграцију
Примен
менаџм
мента енерги
ијом у посто
ојећу пословвну праксу поменутих
п
о
организација
а.

3.4

С
Сертифик
кација ор
рганизаци
ије према SRPS EN
N ISO 5000
01:2012

Правилима сертиф
фикације си
истема менааџмента утвврђује се процес
п
серттификације система
менаџм
мента премаа одговарајуућем стандарду. Правил
ла су намењ
њена организзацијама ко
оје уводе
или пр
римењују систем
с
мен
наџмента, ради упозн
навања са процесом
м сертификације и
одржавања ових си
истема.
ште узев, по
одразумеваа потврду треће
т
стран
не да су исспуњени
Поступаак сертификкације, опш
захтеви који се од
дноси на производ, про
оцесе, особ
бе или систееме [29]. Сеертификацијом се у
овом случају до
оказује ускклађеност система менаџмента
м
а са захттевима стаандарда.
Сертифи
икација систтема менаџмента пред
дставља прву екстерну проверу
п
сисстема менаџ
џмента у
организзацији, након које се, ако су испуњени
и
захтеви
з
стан
ндарда, ор
рганизацији уручује
сертифи
икат о усаглашености. Сертификац
С
цију системаа менаџмен
нта врше сер
ртификацио
она тела
преко својих
с
оцењ
њивача (про
оверавача) према стан
ндарду SRP
PS ISO/IEC 1
17021:2011 [30]. На
Слици 3‐6
3 је прикаазана појед
дностављенаа шема серттификације према стан
ндарду SRPSS EN ISO
50001:2
2012. Активн
ности под редним бројјевима 1, 2, 3, 8 спрово
оди организзација која подноси
захтев за сертиф
фикацију, док
д
активно
ости под редним бројевима 4
4, 6, 9 сп
проводи
сертифи
икационо теело. Активности под реедним бројем 5 и 7 иззискују учеш
шће оба пар
ртнера у
процесуу сертификаације (орган
низације и сертификаци
с
ионог тела). Остале пр
ровере које се врше
укључују: надзорнуу проверу (једном годи
ишње) и ресертификац
цију (сваке ттри године – корак
10). Сер
ртификацијаа система меенаџмента не
н представвља законскку обавезу, тте је, као и увођење
у
ISO стан
ндарда, на добровољно
д
ој основи.
У тренуутку припрееме овог пр
риручника само
с
је јед
дно јавно предузеће у Републици
и Србији
сертифи
иковано преема стандар
рду SRPS EN ISO 50001:2
2012 – ЈП Ди
ирекција за изградњу изз Врбаса
[31].
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Слика 3‐6: Поједностављ
П
љена шема се
ертификације према стан
ндарду SRPS EN ISO 50001
1
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4. Ст
труктур
ра и акт
тивност
ти енерг
гетског
г менаџм
мента у
оп
пштинам
ма
4.1

Е
Енергетск
ки менаџм
мент у оп
пштинам
ма

4.1.1

Приорит
тетни циљ
љеви енер
ргетске по
олитике општине
о

о је већ нааведено, улога ЈЛС, од
дносно општтина као наајбројнијих ЈЛС у енер
ргетском
Као што
секторуу је многосструка, веом
ма сложенаа и значајн
на. Оне су истовремеено произво
ођачи и
дистриб
бутери енергије (систееми даљин
нског грејањ
ња), потрош
шачи енергије (јавне зграде,
водовод
ди и друга јавна
ј
комун
нална предуузећа), као и регулатор
ри тржишта (топлотна енергија,
е
јавни тр
ранспорт). Одговорне
О
с за текућее и инвестиционо одрж
су
жавање јавн
них објекатаа за које
плаћају трошкове енергије.
е
Об
бавезне су да
д израђују енергетске
е
б
билансе
ип
планове ене
ергетског
развоја на својој територији
и. Оне спр
роводе локкалну еконо
омску и со
оцијалну по
олитику,
располаажу одређен
ним подстицајним механизмима, усвајају плаанове просто
орног и еко
ономског
развоја,, доносе оп
пштинске пр
рописе и од
длучују о ин
нвестицијама у општинску инфрасттруктуру
које могу имати даалекосежне ефекте. Оне такође пр
рописују усл
лове, издају различите дозволе
за градњу објекатаа (укључујућ
ћи и неке енергетске
е
објекте), каао за и обављање привредних
делатно
ости. Томе треба
т
додати још и непо
осредан ути
ицај на стано
овништво путем промо
овисања,
едукаци
ије, мотивац
ције и иниц
цирања друш
штвених акц
ција, али и повратни уттицај становништва
на руко
оводство општине, с об
бзиром да се
с оно бираа на непоср
редним изборима. Међ
ђутим, и
поред своје
с
многосструке улогее, општине немају
н
могућ
ћност да, у потпуности и кроз све процесе,
п
управљају енергеттским токо
овима, јер одређени енергетски
и токови, у потпуноссти или
делими
ично, нису под
п
општин
нском ингеренцијом. Зато
З
је њиххов директаан утицај највећим
н
делом концентрис
к
ан на проц
цес финалнее потрошње
е енергије у јавном и п
приватном сектору,
што преесудно утичче на најваж
жније циљевве енергетске политикее општина. Због свега изнетог,
енергеттска политика општинее има више димензија у поређењу са енергеетском поли
итиком у
произво
одним организацијама, што нееминовно усложњава и сам ссистем ене
ергетског
менаџм
мента. Ту по
осебно треб
ба истаћи со
оцијалну димензију, ко
оја постављаа читав низз захтева
који су често супро
отстављени техничким или економским криттеријумима,, али су затто веома
одство општтине, јер ди
иректно утичу на распо
оложење становника и њихову
значајни за руково
изборнуу вољу.
Промен
не које се последњих година деешавају у сектору
с
енеергетике нееминовно утичу
у
на
промену става опш
штина премаа овој, веом
ма значајнојј теми. Све више нарасста свест да питање
енергеттике општине има стр
ратешки знаачај, што захтева
з
деф
финисање д
дугорочних циљева
политикке у овој обл
ласти.
Узимајуући у обзир светска искуства и спец
цифичан оквир надлеж
жности општтина у нашојј земљи,
могуће је издвоји
ити и као сет приори
итетних циљева енергетске поли
итике преп
поручити
општинама следеће циљеве:
игурног снаабдевања енергентим
е
ма и енерги
ијом на
1. Обезбеђиваање оптималног и си
територији општине, каако у садашњости, тако
о и у будућно
ости.
о
тр
рошкова ен
нергије који
и се подми
ирују из
2. Смањење потрошње енергије, односно
општинскогг буџета, узз достизањее и одржаваање одговаарајућег кваалитета ком
муналних
услуга и ком
мфора у јавн
ним зградам
ма.
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3. Смањење потрошње
п
ен
нергије у пр
риватном и комерцијал
к
ном секторуу, а да тиме
е не буде
угрожен кваалитет стано
овања, одно
осно обављаања комерц
цијалних дел
латности.
4. Смањење потрошње енергије, односно
о
тр
рошкова ен
нергије у јаавним комууналним
ма, уз достиззање и одрж
жавање одговарајућег квалитета
к
ко
омуналних услуга.
у
предузећим
5. Употреба обновљивих
о
х извора енергије,
е
уз
у максимаално кориш
шћење рессурса са
сопствене територије.
т
у
да што већем
м броју ко
орисника буду доступ
пни и присступачни
6. Стварање услова
различити енергенти
е
(ггас, топлота,, електрична енергија, обновљиви
о
извори).
б
достуупне услуге
е јавних
7. Стварање услова да што већем броју корисника буду
комуналнихх предузећаа.
н
у
утицаја
на животну
ж
сред
дину, како услед
у
кориш
шћења енерггије тако
8. Смањење негативног
и услед остаалих делатн
ности.
о, општине могу устано
овити и већ
ћи број циљева енергеттске политике, у зависн
ности од
Наравно
конкреттних потреб
ба и условва. Важно је истаћи да овако рангиран приоритет циљева
енергетског менаџмента у општин
енергеттске политикке представљ
ља одлику савременог
с
нама.
Систем енергетско
ог менаџме
ента предсттавља сред
дство за осстваривање циљева политике
општин
и зависе од
не у области
и енергетикке. Зато њеегов концепт и програм
м суштински
д њих. У
Србији још
ј увек ни у једној опш
штини не по
остоји систем енергетскког менаџмеента који је базиран
на овакко рангираним приориттетима поли
итике општи
ине. Стога је логично д
да општине нису ни
разматр
рале могућ
ћност успосстављања система
с
енергетског менаџмента
м
а као сред
дства за
оствари
ивање енерггетске политике. Међуттим, одређе
ени облици енергетско
ог менаџмен
нта ипак
постоје,, с обзиром да су питањ
ња енергети
ике одувек била
б
важна за општинее. Велики гр
радови и
неке веће
в
општи
ине препоззнале су нужност
н
ор
рганизовано
ог и систеематског бављења
б
енергеттиком, па суу, у складу са тим, офор
рмиле и одгговарајуће структуре.
с
У мањим опш
штинама
поједин
нци из опш
штинских ди
ирекција или јавних ко
омуналних предузећа баве се пи
итањима
енергеттике. Међутим, у нед
достатку сввеобухватне
е и конзистентне ен
нергетске политике
п
постојећ
ћи енергеттски менаџмент у нашим градо
овима и општинама бави се углавном
у
задовољ
љавањем растуће
р
потражње за енергијом, било диреектно, било
о кроз неки
и облик
комунал
лне услуге.. Због тогаа је постојеећи енергетски менаџ
џмент најви
ише фокуси
иран на
активно
ости обезбеђивања опттималног и сигурног сн
набдевања енергијом ((директно или
и кроз
комунал
лне услуге),, одржавањ
ња енергетскких построје
ења, као и на планираање и реали
изовање
нових инвестиција
и
а у њих. При томе нарочито треба нагласити заокупљеност над
длежних
решавањем ургенттних проблеема одржаввања комун
налних систтема, с обзи
иром на нааслеђене
проблем
ме из прош
шлости. По
оред тога, за
з наше оп
пштине је карактеристтична раздвојеност
техничкког од финаансијског аспекта енерггетског менаџмента, од
дносно набавке енерге
ената од
пружањ
ња комуналне услуге или
и
одржаввања комун
налних систтема и јавн
них зграда. Питање
набавкее и плаћањ
ња енергената дислоци
ирано је у финансијске
ф
е службе, д
док особље које се
непосреедно бави оперативним радом и које им
ма непосредан увид у рад енергетских
постројеења или јаавних зград
да нема до
овољни ути
ицај на пом
менуте акттивности. У таквим
условим
ма, питање енергетске ефикасностти, како на страни
с
прои
изводње, тј. јавних ком
муналних
предузеећа, тако и на
н страни потрошње (јаавне или пр
риватне), осстало је по сстрани. Исто
о важи и
за кори
ишћење обн
новљивих извора
и
енер
ргије или смањење
с
негативног уутицаја на животну
срединуу. Оваква ситуација суштински утиче на организац
цију и акти
ивности по
остојећег
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енергеттског менаџ
џмента у општинама. Поједносстављено речено,
р
посстојећи ене
ергетски
менаџм
мент уско јее оријентиссан ка техн
ничком аспе
екту произвводње енер
ргије или пружања
п
комунал
лних услуга, па његов оквир
о
углаввном не пре
елази операативни ниво
о. Такође, по
остојећи
енергеттски менаџм
мент је највеећим делом
м фокусиран
н на страну производње
п
е енергије, односно
пружањ
ња комуналних услуга, а веома мало
м
утиче на страну потрошње енергије, односно
коришћ
ћења комуналних услугга. Међутим
м, када опш
штине конци
ипирају енеергетску пол
литику и
када се међу прио
оритетне ци
иљеве те по
олитике постави повећаање енергеетске ефикассности у
свим секторима потрошње на које општин
на има утиц
цај, систем енергетског
е
менаџментаа ће, као
средствво оствариваања такве политике,
п
до
обити сасви
им другачији концепт и програм. Тек
Т тада
ће систеем енергетсског менаџм
мента општине одговар
рати ономе што се дан
нас у свету под тим
подразуумева.
Оствареене уштеде енергије директно
д
значе уштеде
е у општинсском буџетуу или буџетту јавних
комунал
лних предуззећа, којима се може отплатити
о
инвестиција у реализацију конкреттне мере
енергеттске ефикассности. По завршеткуу отплате инвестиције
и
е, уштеда у буџету може
м
се
употреб
бити за другге сврхе. У случајевимаа комуналних система (топлане, водоводи) см
мањење
губитака енергије у систему ил
ли на страни потрошача значи и могућност
м
пр
рикључивањ
ња нових
потрошача и одлагање или изб
бегавање ин
нвестирањаа у нове капаацитете. У м
многим случчајевима
јавних зграда
з
(школ
ле, вртићи, општинске зграде и др
р.) мере енеергетске ефи
икасности директно
д
воде каа побољшањ
њу комфораа у зградама и квалите
ета услуге која се пруж
жа у згради.. Слично
важи и за систем јавног освеетљења, гдее примена мера
м
енерггетске ефикаасности ауттоматски
значи и боље одр
ржавање фуункције сисстема. Кори
исници при
имећују и п
поздрављајуу овакве
промене. Стога оп
пштинско рууководство не треба да
д оклева при
п
дефинисању циљева своје
енергеттске политике и успосттављању, тааквим циље
евима прилагођеног, система ене
ергетског
менаџм
мента, иако то понекад
д изгледа зааметно и сккупо. Примеери у свету показују даа, ако је
енергеттска ефикассност приор
ритетни ци
иљ енергетсске политике општинее и ако је систем
енергеттског менаџм
мента општине постављ
љен у складуу са тим циљ
љем, реално
о је очекиваати да ће
систем сам себе оттплаћивати и оствариваати додатне
е уштеде у текућим
т
рассходима буџ
џета који
су у вези са енергијјом и одржаавањем објееката јавне потрошње.
п
4.1.2

Оквир си
истема ен
нергетско
ог менаџме
ента у опш
штинама

Оквир неког
н
систем
ма менаџмеента дефини
ише границе
е система наа које се он примењује.. Када су
у питањ
њу општине, оквир систтема енергетског менаџ
џмента мож
же се различчито поставити, што
је једнаа од већихх тешкоћа приликом његовог
њ
успостављањаа. У физичкком смислуу, оквир
системаа енергетско
ог менаџмента општин
не односи се
е на терито
орију општине, односно
о систем
би треб
бало да об
бухвати свее енергетскее токове унутар граница општин
не. У финаансијско‐
рачуновводственом смислу, оквир
о
система енергеттског менаџ
џмента опш
штине треба да се
односи на енергеттске токове за које је општина делимично
д
и у потпууности финаансијски
или
одговор
рна. У смисл
лу правне надлежности
и, као оквир
р система ен
нергетског м
менаџментаа намећу
се границе законскке одговорн
ности општи
ине. У случају наших општина
о
ова три оквир
ра се не
поклапаају, па зато, при концип
пирању систтема енерге
етског менаџмента, трееба веома пажљиво
п
дефинисати његовве границе, уз уважавање чињен
нице да је неким енергетским то
оковима
могуће само делимично упраављати у оп
пштини. Наа пример, општина
о
не може да утиче
у
на
произво
одњу електр
ричне енерггије у систем
му ЕПС, али
и зато може снажно да утиче на по
отрошњу
електри
ичне енерги
ије у сопственом јавн
ном секторуу. Такође, неке
н
општи
ине су удруужене у
градовее, а одређен
на јавна ком
мунална преедузећа покривају територије вишее општина, па у том
случају није могућее као границ
цу система поставити
п
гр
раницу теритторије општтине.
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У посто
ојећим условима, опш
штине имајју потпуну ингеренци
ију над тзвв. објектим
ма јавне
потрош
шње (подраззумевају се објекти
о
у оп
пштој употре
еби ‐ јавне зграде,
з
улиц
це, путеви, паркови,
п
тргови, јавне површине и други
д
објеккти у општтој употреб
би у надлеежности ауттономне
покрајине, односно
о јединице локалне самоуправе), јавна комуунална пред
дузећа (осно
ована за
обављање комунаалне делатн
ности – вод
довод, канаализација, снабдевањее паром и топлом
водом, јавни транспорт), јавно осветљ
љење и др
руги објекти за које јединица локалне
самоупр
енергије, односно
раве дирекктно или индиректно
о сноси трошкове потрошње
п
ног одржавања. Зато
енерген
ната, текућеег и/или инвестицио
и
о ови објекти обавеззно и у
потпуно
ости треба да
д буду обуххваћени системом енер
ргетског мен
наџмента. Поред објекаата јавне
потрошње, енергеетски менаџ
џмент општтине треба да, на одговарајући начин, обуухвати и
приватн
не и комер
рцијалне ко
ориснике, како би се остварио жељени
ж
ути
ицај на тзв. страну
потражњ
ње енергијее, односно коришћењаа комуналних услуга. Иако
И
су опш
штине у посстојећим
условим
ма одговорн
не за обезб
беђивање општег
о
окви
ира за привредне делаатности, оне
е немају
директн
не ингеренц
ције над радом индусттријских и осталих
о
про
оизводних п
предузећа на
н својој
територ
рији. Због тога, енерггетски менаџмент општине не може диреектно да обухвати
о
општине не може да не узима у обзир
индустр
ријски секто
ор. Ипак, енергетски менаџмент
м
индустр
ријска предуузећа с обзи
иром да се најчешће и приватни, и јавни, и и
индустријски
и сектор
општине снабдеваају енергијо
ом из истихх енергетски
их објекатаа и преко и
исте дистри
ибутивне
мреже (вода, елекктрична енеергија, гас, даљинско грејање
г
и сл.).
с
Поред тога, индуустријска
предузеећа су и кор
рисници ком
муналних усл
луга а чест је
ј случај да су и сама укључена у пружање
п
одређен
не комунал
лне услуге (нпр.
(
када индустријскка котларни
ица снабдевва делове општине
о
топлотн
ном енергијо
ом за грејањ
ње). Зато од
дговорни за енергетски
и менаџмент општине у сваком
конкреттном случајуу треба да дефинишу
д
најбољи начин за сарадњу са одговворним струуктурама
индустр
ријских пред
дузећа ради
и остваривањ
ња циљева енергетске
е
п
политике
оп
пштине.
Закон о ефикасно
ом коришћеењу енерги
ије прописуује које општине су о
обвезници система
енергеттског менаџ
џмента, обаавезне активности систтема, обавеезу израде програма и плана
енергеттске ефикасн
ности, начин извештавања Министтарства руд
дарства и ен
нергетике и обавезу
именовања енергеетског менааџера. Тако
ође закон прописује
п
к може даа обавља функцију
ко
ф
енергеттског менаџеера и условве у погледуу испита и лиценце за обављање
о
ттог посла. Међутим,
М
закон не
н постављаа специфичн
не захтеве за
з локалне самоуправее у погледуу структуре система
енергеттског менаџ
џмента, програма енер
ргетског мен
наџмента, начина
н
његовог успосттављања
нити огр
раничава мо
огуће активности систеема. Такође,, закон не ограничава л
локалне сам
моуправе
са мањ
ње од 20 00
00 становни
ика, а такви
их је 68, од
дносно 40%
%, да и онее успоставе
е систем
енергеттског менаџм
мента на наачин који наајбоље одго
овара конкретним условима. Због тога
т
су у
нареднаа два погглавља при
иказани раазличити модели
м
стр
руктуре си
истема ене
ергетског
менаџм
мента у локаалним самоууправама, основни
о
кораци приликком њеног успостављањ
ња и које
све акти
ивности моггу да буду об
бухваћене оваквим
о
системом.

4.2

П
Програм
е
енергетс
ског менаџ
џмента општине
о

С обзир
ром да енергетски менааџмент пред
дставља сред
дство за осттваривање ц
циљева енер
ргетске
политикке општине,, програм ен
нергетског менаџмента
м
треба да бууде саставни
и део страте
ешког
документа општинее кроз који су
с усвојени циљеви ене
ергетске пол
литике општтине. Програамом
енергеттског менаџм
мента утврђ
ђују се:
1. Структура система енер
ргетског мен
наџмента и расподела одговорноссти унутар
структуре;
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2. Активности система енергетског менаџмента;
м
ргетског мен
наџмента;
3. Начин успостављања система енер
4. Финансирањ
ње и матери
ијални ресурси системаа;
5. Периодични планови извршавања
и
а о активносстима систем
ма енергетског менаџмента.
4.2.1

ура систе
ема енерге
етског ме
енаџмента
а општине
Структу

ог менаџмен
нта у општи
ини зависи од
о величин
не општине, броја и
Структура система енергетско
налних пред
дузећа, као
о и од интензитета при
ивредних акктивности на
н њеној
врсте јаавних комун
територ
рији. Ни јед
дан од ови
их критери
ијума не мо
оже бити одлучујући при конци
ипирању
структур
ре система. Тако опш
штине са сл
личним бро
ојем становвника, на п
пример, изз центра
Београд
да и унутраашњости Ср
рбије, имајуу сасвим различите потребе у погледу ене
ергетског
менаџм
мента јер се знатно раззликују по броју
б
јавних зграда или
и по комуналним услугаама које
пружајуу на својој теериторији. Слично
С
вред
ди, на приме
ер, за суседн
не општине из истог региона са
сличним
м бројем становника,
с
, од којих једна од њих на својој теритторији пруж
жа врло
комплексну енергеетску комун
налну услугуу, као што је
ј даљинско
о грејање, а друга то не
н ради.
Општин
не саме треб
ба да саглед
дају своје об
бавезе, потр
ребе, циљевве и могућно
ости, па да, у складу
са тим, конципирају структуру сопственог система енергетског менаџмента. При томе се не сме
губити из
и вида да је
ј енергетскки менаџмеент само сре
едство за осстваривање јасно дефи
инисаних
циљева енергетскее политике општине.
о
нско руково
одство треб
ба да обеззбеди да се
с одговараајућим опш
штинским од
длукама
Општин
успостави структур
ра која ће бити дирекктно задуже
ена и одговорна за реализацију циљева
енергеттског менаџ
џмента. Преепоручује сее да ове одлуке
о
донеесе скупшти
ина општин
не. Везе,
одговор
рности и наачин комуни
ицирања иззмеђу појед
диних деловва структурее морају би
ити јасно
дефинисане одговарајућим документимаа који општтина треба да усвоји. Такође, општинско
руковод
дство треба да обезбед
ди услове за рад ове стр
руктуре, и то
о кроз обавеезивање над
длежних
у општи
инским служ
жбама, у јавним комунаалним предуузећима, у јавним
ј
зград
дама, као и осталих
релеван
нтних субјекката да сарађ
ђују.
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Сли
ика 4‐1: Структура систем
ма енергетско
ог менаџмен
нта у општинаама

У општеем случају, структуру система ен
нергетског менаџмента
м
а у општинаама треба да чини
руковод
дство општине на чел
лу са председником општине,
о
е
енергетски
ттим или од
дбор за
енергеттику општин
не (у даљем
м тексту одб
бор) и општтински енер
ргетски мен
наџер (Слика 4‐1). С
обзиром
м да међу општинама
о
п
постоје
вели
ике разлике
е у броју становника, а ссамим тим и у броју
јавних зграда и јавних
ј
ком
муналних предузећа, понекад јее довољно да се пословима
енергеттског менаџмента бави
и само енер
ргетски мен
наџер и рукководство општине (Сл
лика 4‐2)
или чак да вишее мањих оп
пштина именује једно
ог енергетсског менаџеера, који би
б онда
непосреедно сарађивао са појединачним
м руководсттвима општтина. У случчају више општина
о
могуће је да руководства општина будуу окупљена у одбор за енергетикку. У случајју већих
општина неопходн
но је да иззмеђу руковводства опш
штине и ен
нергетског м
менаџера обавезно
о
постоји одбор за енергетику као посебн
но стручно тело а да на операти
ивној страни поред
енергеттског менаџ
у којој ће радити
џера постоји и канцел
ларија за енергетски
е
м
менаџмент
стручна лица на раззличитим акктивностимаа енергетско
ог менаџмента.
руктуре енергетског менаџмента
м
а, односно руководсттво општин
не, не учесствује у
Врх стр
свакодн
невном опееративном раду,
р
већ се
с укључује повремено
о, када је п
потребно доносити
д
важнијее одлуке, каада се прип
премају про
ограми и пл
ланови енеергетске ефи
икасности, подносе
периодични извеш
штаји или каада се комууницира са вишим држ
жавним инсстанцама у вези са
питањима која сее односе на
н енергети
ику, односн
но енергетсску ефикассност. Најве
ећи део
активно
ости спрово
оди одбор за енергетику општин
не. У саставв одбора ттреба да уђ
ђе више
стручни
их лица, нп
пр. представвник финан
нсијског оде
ељења опш
штине, пред
дставници највећих
н
јавних комуналнихх предузећ
ћа, општинсских дирекција и локкалне електтродистрибууције. У
идеално
ом случају, састав одбора треба да
д репрезен
нтује све гр
рупе заинтересованих страна
с
у
општини, како би се
с што бољее сагледалее различите потребе стаановника оп
пштине. Међутим, у
пракси је врло важ
жно да се оствари
о
макксимално еф
фикасан рад
д одбора, па је томе потребно
прилаго
одити састаав и број његових
њ
члаанова. У оп
пис посла одбора
о
за енергетику спадају
практиччно све акттивности ен
нергетског менаџментта општине. Све ове послове од
дбор за
енергеттику ради наа бази подаатака добијеених од енергетског меенаџера опш
штине и у ди
иректној
сарадњи са њим.. Одбор заа енергетику треба да
д се састаје у редо
овним врем
менским
интерваалима и да, заједно са енергетским
м менаџеро
ом, прати и анализира н
најновије по
одатке о
потрошњи енергије у објектима јавне по
отрошње, каао и сва осттала релеваантна дешавања на
територ
рији општин
не. Такође, одбор за енергетику треба
т
редоввно да прип
према извештаје за
руковод
дство општи
ине, односн
но министар
рство, као и предлоге мера унап
пређења енергетске
ефикасн
ности. Потр
реба да одб
бор за енеергетику и енергетски менаџер и
интензивно стручно
сарађујуу посебно је изражен
на у велики
им општинама, где јее, с обзиро
ом на обим
м посла,
енергеттски менаџеер сувише оптерећен
о
о
оперативним
м задацимаа. Одбор заа енергетикуу својим
знањем
м, искуством
м и аутори
итетом треба да пруж
жа снажну подршку оперативно
ом раду
енергеттског менаџ
џера и да представљ
ља спону иззмеђу његаа и општинског руководства,
нарочитто у случајеевима када је потребн
но иницираати доношење далекоссежних одл
лука или
уверити
и општинско
о руководсство у нужн
ност издвајања средсттава из опш
штинског бууџета за
пројектее енергетскее ефикасноссти и кориш
шћења обноввљивих изво
ора енергијее.
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Слика 4‐2: Структур
ра система ен
нергетског менаџмента
м
у малим општинама

Предсседник општтине и
руковводство опш
штине

Енергетсски менаџер
р
општинее

ЈКП

Општинскка
дирекцијја

Јавне
згграде

Остало

опходно даа структураа система енергетског
е
менаџмен
нта буде
У великким градоввима је нео
сложенија. Разлог за то је у чињениц
ци да су гр
радови осн
нивачи појеединих ком
муналних
предузеећа која сво
ојим услугам
ма покривајју већи бројј општина. Таква
Т
комун
нална предузећа су
велика и већ сама по себи им
мају сложен
ну структуруу управљањ
ња. Број корисника ком
муналних
услуга је такође веелики, а њихова структтура је разноврсна, што
о отежава ууправљање страном
потражњ
ње за енер
ргијом. Поред тога граадови су и администр
ративни цен
нтри, па је у њима
конценттрисано пуно јавних зграда
з
од којих су не
еке веома велике и пружају различите,
енергеттски захтевн
не, сервисее грађаним
ма (нпр. бо
олнице, спо
ортски центтри и сл.). Светска
искустваа показују да је у тааквим условвима целиссходно оргаанизовати ссистем ене
ергетског
менаџм
мента на ниввоу града [8
8]. Један од
д модела подразумева да се на ни
ивоу града формира
ф
градски
и одбор за енергетикуу. У одбору треба даа буду пред
дставници јавних ком
муналних
предузеећа и предсставници општина које су удруж
жене у град
д. На челу гградског од
дбора за
енергеттику налази
и се енер
ргетски мен
наџер град
да. Оперативним аспектом ене
ергетског
менаџм
мента требаа да се бавви више ен
нергетских менаџера.
м
У најбољем
м случају, по
п један
енергеттски менаџеер треба да покрива
п
по једно јавно
о комунално
о предузеће, а поред то
ога свака
од општтина удружених у град
д би требало
о да има сопственог ен
нергетског м
менаџера ко
оји би се
бавио првенствено
п
о јавним згр
радама на територији
т
конкретне
к
о
општине
и јавним комууналним
предузеећима која покривају само теритторију те оп
пштине. Сви енергетскки менаџер
ри треба
интензи
ивно да сараађују са градским одбо
ором за ене
ергетику, али
и и са руковводством со
опствене
општине, односно
о јавног ко
омуналног предузећа
п
које покри
ивају. Наравно, градови могу
усвојити
и и другачијје моделе структуре
с
си
истема енер
ргетског мен
наџмента ко
оји више од
дговарају
постојећ
ћој организаацији градске управе. Тако
Т
на прим
мер, градовви и општин
не средње величине
за опер
ративне по
ослове поред енергеттског менаџ
џера могу оформити и канцелаарију за
енергеттски менаџм
мент.
Окосниц
цу структур
ре система енергетскогг менаџмен
нта општинее чини енеергетски менаџер и
канцелаарија за енеергетски менаџмент. Фо
ормирање општинског
о
одбора за енергетику само по
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себи ни
ије довољно за спрово
ођење шир
роког спектр
ра неопходних активно
ости. Од кљ
ључне је
важностти да у оп
пштини посстоје једна или више особа којее ће се баавити оперативним
послови
има на терену, спро
оводити закључке и упутства одбора,
о
ин
ницирати акције и
предстаављати главну везу између одбора и јавних комуналних предузећа и потрошача..
У опис посла енергетског мен
наџера и канцеларије за
з енергетскки менаџмеент спадају следеће
активно
ости, од који
их су неке пр
рописане зааконом [1]:
1. Прикупљањ
ње, праћењее и анализа података ко
оји се односе на набаввку, трансфо
ормацију
и потрошњ
њу енергије у јавним ко
омуналним предузећима, јавним зградама, осталим
системима који спадајуу у објекте јавне потрош
шње, као и у осталим о
објектима на страни
е
потражње енергије;
ње, праћењее и анализаа осталих информацијаа релевантн
них за прои
изводњу,
2. Прикупљањ
трансформаацију или по
отрошњу енергије;
ње одбора за енергеттику општин
не о прикуупљеним
3. Редовно пеериодично извештавањ
подацима, уз приказ потрошње енергије и трошковаа, као и оссталих реле
евантних
података;
4. Непосреднаа сарадња са одбором
м за енерге
етику општине у прип
преми извеш
штаја за
руководство општине и МРЕ, пред
длагању мер
ра и припрем
ми пројекатта;
5. Израда енергетског бил
ланса општи
ине у складуу са прописааном метод
дологијом;
6. Припрема енергетског
е
плана и про
ограма енер
ргетске ефиккасности локалне самоууправе у
складу са пр
рописаном методологи
ијом;
7. Идентификаација техни
ичких могућ
ћности за уштеду енергије у јаавним комууналним
предузећим
ма, јавним зградама и осталим системима који спадаају у објектте јавне
потрошње, као и у остаалим објекти
има на страни потражњ
ње енергије;
ћности кори
ишћења обн
новљивих извора
и
енер
ргије на тер
риторији
8. Идентификаација могућ
општине, а посебно у јавним ком
муналним предузећим
п
а, јавним ззградама и осталим
системима који спадајуу у објекте јаавне потрош
шње;
9. Идентификаација мера домаћинскког пословаања у јавни
им комунал
лним предуузећима,
јавним зграадама и остаалим систем
мима који сп
падају у објеекте јавне по
отрошње;
10. Припрема пројеката
п
заа уштеду енергије или коришћењее обновљивих извора енергије,
е
као и израд
да потребних техничкихх и економсских анализаа;
11. Идентификаација и предлагање начина финан
нсирања про
ојеката за уштеду енер
ргије или
коришћењее обновљиввих извора енергије (буџетски трансфери, донације, кредити,
к
уговарање учинка
у
и сл..);
и
праћеење реализзације јавни
их набавки енергената
е
за јавна ком
мунална
12. Припрема и/или
предузећа, јавне зграде и остале системе
с
који
и спадају у објекте
о
јавнее потрошње
е;
и
праћеење реализаације јавнихх набавки релевантне
р
о
опреме и раадова за
13. Припрема и/или
текуће и инвестицион
и
но одржаваање јавних комуналних предузећ
ћа, јавних зграда
з
и
осталих сисстема који сп
падају у објеекте јавне потрошње;
штеду енерггије или
14. Припрема јавних набаавки у оквиру реализације пројееката за уш
коришћењее обновљиви
их извора енергије
15. Праћење реализације
р
шћење обно
овљивих
пројеката за уштедуу енергије или кориш
извора енер
ргије;
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16. Одржавањее комуникац
ције са запосленима у јавним комууналним преедузећима и јавним
зградама у вези са питаањима енер
ргије;
17. Идентификкација потрееба за обуко
ом у вези саа енергетски
им менаџмеентом запосслених у
јавним комуналним пр
редузећима,, јавним зградама и остталим системима који спадају
с
у
не потрошњ
ње.
објекте јавн
Обим посла
п
енер
ргетског меенаџера и канцелари
ије за енер
ргетски меенаџмент може
м
се
разлико
овати од оп
пштине до општине, зависно
з
од величине општине, б
броја и сложености
објекатаа јавне потрошње. Таккође, обим посла енер
ргетског мен
наџера треб
ба постепен
но да се
увећаваа у складу са динамико
ом његовог оспособљавања и са динамиком
д
развоја цел
локупног
системаа у општини.
Енергеттски менаџеер општине треба да бууде особа одговарајућее струке и н
нивоа образовања и
да посеедује одговаарајуће радн
но искуство [1], по могуућству у јавним комунаалним предузећима
или на одржавањ
њу индустри
ијских термотехничких,, водоводних или елеектричних система.
с
Енергеттски менаџеер мора даа похађа од
дговарајућуу обуку, положи струччни испит и да му
Министтарство рудаарства и енергетике до
одели одговварајућу лиценцу [1]. Б
Било би кор
рисно да
енергеттски менаџеер поседујее и шира зн
нања, нароччито из обл
ласти припр
реме и упр
рављања
пројектима. Нараввно, све до
одатне квал
лификације (знање неког страногг језика, по
оложени
стручни
и испити, инжењерске лиценце
л
и сл.) могу битти од великее користи приликом об
бављања
овог по
осла. Препорука је да се
с енергетски менаџер
р именује из редова заапослених у јавним
комунал
лним предуузећима или
и општинским стручним
м службамаа, јер такве особе имајју добро
практиччно познавање свих асп
пеката пословања комууналних преедузећа, какко техничкихх, тако и
админи
истративних. Техничка компетентн
к
ост се најче
ешће сматр
ра примарно
ом квалифи
икацијом
енергеттског менаџ
џера, али то
о не сме да буде искљ
ључиви кри
итеријум. У већим опш
штинама
могуће је обезбеди
ити ширу теехничку под
дршку, тако да енергетсски менаџер
р може бити
и и неко
са претеежним искууством из об
бласти општтег менаџме
ента. Такођее, не треба ззанемарити потребу
да енер
ргетски мен
наџер добр
ро познаје начин
н
рада општинскее администрације. Безз обзира
какве претходно
п
с
стечене
квал
лификацијее и знања поседује,
п
ен
нергетски м
менаџер ће се кроз
прописаану обуку упознати
у
саа концептом
м енергетскког менаџм
мента у опш
штинама, оссновним
активно
остима систтема (приккупљање по
одатака, ко
оришћењем
м информац
ционог систтема за
енергеттски менаџмент, прип
премом пр
ројеката енергетске ефикасности
е
и, итд.), каао и са
препоруученим или
и прописан
ним начино
ом припрем
ме извештааја о енерггетском билансу и
програм
му и плану енергетске ефикасностти локалне самоуправе који треб
ба да се досстављају
Министтарству рудаарства и енеергетике.
Важно је истаћи даа ће енергеттски менаџери у Србији
и обављати пионирски
п
п
посао, што значи
з
да
треба да
д буду способни да саавладају бр
ројне почетн
не препрекее. Оне су најчешће последица
неразум
мевања уло
оге и значааја енергеттског менаџ
џмента, као
о и уобичајене инерц
ције при
промени начина размишљањ
р
ња и вредновања приоритета потреба. На ж
жалост, код
д нас је
енергијаа, због својее ниске цен
не и расположивости, деценијама
д
била далекко од приор
ритетних
тема. Чак и данас,, и поред зн
начајних пр
ромена на тржишту,
т
у широј попуулацији још увек не
постоји довољно развијена
р
сввест о потр
реби њеног рационалног коришћеења. Зато ће
ћ током
свог раада већина енергетски
их менаџер
ра посвећивати доста времена убеђивању колега,
руковод
дства и јавности да је нужно
н
прати
ити и анализирати потр
рошњу, пред
дузимати од
дређене
мере ен
нергетске еф
фикасности и инвестираати у њих. Ово
О ће нароччито бити присутно токком фазе
успостављања сисстема. Збо
ог тога је врло пож
жељно да енергетски
и менаџер,, поред
одговар
рајућих квал
лификација и искуства,, поседује и извесни ентузијазам
е
и мотивисааност да
обавља овај посао
о. Иначе, енергетски
е
м
менаџмент
је врло жи
ива матери
ија којој се у свету
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посвећуује све више пажње. Зато
З
се од енергетског
е
менаџера очекује да редовно пр
рати ову
тему и да
д иновира своја знањаа, како само
остално, тако и у сарадњ
њи са општи
инским и др
ржавним
органим
ма. У том смислу
с
посеебно је пож
жељна сарадња са енеергетским м
менаџеримаа других
општина у Србији.. Размена мишљења
м
и искуства са колегама који се ссусрећу са сличним
с
проблем
мима можее значајно допринети превазилаж
жењу тешккоћа и пром
мовисању примера
п
добре праксе.
п
4.2.2

Успоста
ављање си
истема ен
нергетско
ог менаџме
ента

нергетски меенаџмент пр
редставља један од мехханизама од
држивог раззвоја општине и као
Иако ен
такав тр
реба да будее препознатт и утемељеен у стратешким опредеељењима оп
пштине, ини
ицирање
његовогг успостављ
љања најчеш
шће је подстаакнуто неки
им другим разлозима,
р
ккао што су: увођење
у
законскке обавезе, тешкоће у снабдевању неким ви
идовима енеергије, недо
остатак капацитета,
велики трошкови енергије
е
за које општина плаћа изз сопствено
ог буџета, екколошки пр
роблеми,
тешкоћее у функционисању нееких комуналних систе
ема. У вели
иком броју случајева општине
о
наслеђуују неки обл
лик енергеттског менаџмента који је постојао у прошлостти, а чији домет
д
не
предузећаа. Због тогга је такавв систем потребно
прелази
и оперативни ниво комуналних
к
трансфо
ормисати. За сада највеећи број наших општин
на нема деф
финисану со
опствену пол
литику у
области
и енергетикее, нити програм енергеетског менаџмента. Сто
ога је највер
роватније да у фази
успостављања или
и трансформ
мације посттојећег систтема енергеетског менаџмента, општинско
руковод
дство нема потпуно
п
јасн
ну визију система у буд
дућности, јер
р нема саглеедане и посттављене
циљевее енергетскее политике. Зато ће у многим
м
случчајевима деефинисање или редефи
инисање
циљева политике и успостављ
љање систем
ма енергетскког менаџмеента тећи пааралелно и нужно у
итераци
ијама. Без обзира штаа је иницирало проце
ес, подршкаа руководсттва општин
не је од
суштинсског значаја у овој фази
и.
У току успостављ
љања или трансформа
т
ације посто
ојећег система енергеетског менаџмента
неопход
дно је спроввести некол
лико специф
фичних активности за којима касни
ије, у току редовног
р
функцио
онисања си
истема, нећее бити потр
ребе, или ће
ћ се оне сп
проводити на другачијји начин
(Слика 4‐3).
4
Најважн
нија таква активност
а
јее припремаа и усвајањ
ње енергетске политике општине чији ће
саставни делови бити
б
програм енергеттског менаџ
џмента. Енеергетска по
олитика мож
же бити
дефинисана било кроз поједи
иначна стратешка докуумента, било у склопу укупног стр
ратешког
плана развоја општине. Међ
ђутим, енеергетску по
олитику и њене
њ
циљееве није немогуће
конципи
ирати и усвојити пре него што се утврди полазно, односсно тзв. базно стање у погледу
енергеттике, стања животне средине и општих
о
усло
ова у општи
ини. Другим
м речима, општина
о
мора даа сазна где се
с тренутно налази, да би могла даа одлучи куд
да и како даа крене даљ
ље. У том
смислу енергетска политика и њени циљ
љеви дају одговор
о
куд
да ће општи
ина да иде даље, а
енергеттски менаџм
мент, као ср
редство за остваривањ
о
е циљева политике, дааје одговор како ће
општина да иде даљ
ље.
орак у дефинисању по
остојеће ситтуације у општини је израда поп
писа или ин
нвентара
Први ко
објекатаа јавне потр
рошње који треба да уккључи све релевантне информациј
и
је које се од
дносе на
карактееристике и функцију
ф
тихх објеката. На
Н пример: опис
о
јавнихх зграда и сеервиса које пружају,
број кор
рисника јавн
них зграда, детаљан по
опис јавних комуналних
к
х предузећа,, уз приказ њихових
њ
пројекто
ованих и стварних капаацитета, опи
ис стања оп
преме у јавн
ним комунал
лним предуузећима,
проблем
ме у експло
оатацији итд
д. Подаци из
и овог попи
иса треба да
д се унесу у одговарајуућу базу
податакка која ће се користити у дужем
м временскком период
ду и, по по
отреби, спорадично
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ажурирати. Следећ
ћи корак је израда енергетског биланса општтине за преттходну кале
ендарску
годину која ће бити
и прихваћен
на као базнаа година за све анализее које ће кассније уследити. Ово
подразуумева приккупљање сввих податакка о набавц
ци, произво
одњи и поттрошњи енергије у
објектима јавне по
отрошње. При
П томе тр
реба прикуп
пити податкке о енергијји изражене
е како у
физички
им јединиц
цама каракттеристичним
м за поједи
ине енерген
нте (кWh, t, m3 итд.) тако
т
и у
новчани
им јединицама. Нарочито треба водити
в
рачууна да се правилно евидентирају тарифе,
начини и временсска динами
ика плаћањ
ња за појед
дине енергеенте. Када се ради о јавним
зградам
ма за ову сврху је на располагањ
њу Информаациони систтем за енергетски менаџмент
(ИСЕМ).. Израда енеергетског би
иланса у нар
редним годинама требаа да постанее редовна годишња
активно
ост јер бил
ланс предсставља под
длогу за об
бавезно год
дишње изввештавање које је
прописаано законом. Међутим
м, почетни енергетски
и биланс јее од кључн
не важности да се
установви где се уопште нал
лази општи
ина, односно са којее тачке опш
штина полаази при
дефинисању циљеева енергетске политике, односно програмаа енергетског менаџме
ента. На
основу података о објектима јавне потр
рошње и ен
нергетског биланса,
б
мо
огуће је изр
рачунати
одговар
рајуће инди
икаторе ен
нергетске ефикасности
е
и комуналн
них услуга и јавних зграда.
Индикатторе енергеетске ефикаасности треб
ба упореди
ити са одговварајућим и
индикаторим
ма, како
објекатаа унутар оп
пштине, тако и објекатта у другим општинамаа у земљи и иностран
нству. На
основу овакве упо
оредне анал
лизе може се закључи
ити да ли јее потрошњаа енергије у неком
јавном објекту,
о
одн
носно за врш
шење неке комуналне
к
услуге,
у
приххватљива ил
ли је сувише
е велика.
Такође, упоређивањем трошко
овних показзатеља могууће је идентификовати ккритичне тр
рошкове,
утврдитти обрачунске грешке и сагледати обрасце по
отрошње енергије у раззличитим об
бјектима
јавне по
отрошње. Да би се употтпунила слика базног сттања у општтини, неопхо
одно је приккупити и
системаатизовати нееке податкее који нису у директнојј вези са коришћењем енергије, али се на
основу њих може закључити
з
гд
де се општи
ина налази када
к
су у питтању општи услови за одрживи
о
развој. У такве податке сп
падају информације о усвојеним стратешким докум
ментима,
простор
рним плано
овима, план
новима заш
штите живо
отне средин
не, плановима развоја неких
делатно
ости и сл.
За спро
овођење напред описааних активности неопходно је да председник општине именује
енергеттског менаџ
џера општине и да та особа заврши законо
ом прописаану обуку и добије
лиценцуу за обављаање посла [1].
[ По завршеној обуци, енергетскки менаџер треба да спроведе
прикупљ
љање податтака, припрееми базни енергетски
е
биланс опш
штине, систеематизује по
одатке и
припрем
ми детаљан извештај за руково
одство општтине. С обззиром на о
обим и знаачај ове
активно
ости, општин
нско руково
одство требаа да обезбед
ди максимаалну сарадњ
њу свих надл
лежних у
прикупљ
љању податтака. Извеш
штај енергеетског менааџера требаа да прикаж
же постојећ
ћи ниво
потрошње енергијее, величину текућих расхода буџетта за енерги
ију и одржаввање објекаата јавне
потрошње, ургентн
не и дугоро
очне енергеетске и екол
лошке проб
блеме који постоје у општини.
о
Након завршетка ове активности, председник оп
пштине трееба да оформи радн
ну групу
састављ
љену од ви
ише стручних лица, нпр.
н
предсттавник финансијског о
одељења општине,
о
предстаавници најввећих јавни
их комунал
лних предуззећа, општинских дир
рекција, ди
иректори
јавних зграда,
з
локалне електр
родистрибуције и др. Ова радна група требаа да, у сараадњи са
енергеттским менааџером, деттаљно анал
лизира његгов извешттај, предлож
жи могуће начине
решавања идентиф
фикованих проблема
п
и укаже на могуће
м
препреке у томее. Искуства општина
о
које су увеле
у
систеем енергетскког менаџмента показуују да је у оввој фази прикупљено довољно
д
релеван
нтних инфо
ормација, на
н основу којих
к
је мо
огуће конц
ципирати ен
нергетску политику
п
општине и њене ци
иљеве. Преп
поручује се да ова радн
на група буд
де формираана као радна група
за страттешко план
нирање у области
о
енеергетике и да
д након спроведене анализе пр
рипреми
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предлогг енергетскее политике општине.
о
Наакон дискуссије са остал
лим заинтер
ресованим странама
у општи
ини и евентууалне ревизије, овај преедлог треба поднети сккупштини оп
пштине на уссвајање.

Сликаа 4‐3: Успостаављање систтема енергетског менаџм
мента у општи
инама

Тек на основу усввојених циљ
љева енерггетске поли
итике општтине могућее је конц
ципирати
дугороччни програм
м енергетског менаџм
мента у оп
пштини као средство за остваривање те
политикке (Слика 4‐‐3). Предлог програма енергетског менаџмен
нта општинее припремајју радна
група и енергетски менаџер, после
п
чега треба
т
да га поднесу
п
рукководству општине. У предлогу
п
програм
ма треба даа буду дефи
инисани струуктура енер
ргетског мен
наџмента (н
нпр. енергеттски тим
или одб
бор за енер
ргетику, енергетски мен
наџер, канц
целарија за енергетски менаџментт), начин
финанси
ирања појед
диних елем
мената струкктуре енерге
етског менааџмента, нео
опходни ресурси за
дугороччно функцио
онисање сисстема, редо
овне и ванре
едне активн
ности енергетског менааџмента,
краткор
рочни и дуго
орочни циљ
љеви енергеттског менаџ
џмента, акци
иони план р
реализације циљева
итд. Наакон дискуссије и евентуалне ревизије, пред
длог програама треба п
поднети скуупштини
општине на усвајање. Тек наккон усвајањ
ња овог програма можее се приступити успосттављању
системаа енергетско
ог менаџмен
нта општинее.
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Слика 4‐4: Фазе
е спровођењ
ња енергетско
ог менаџмента у општинаама

Посебнуу пажњу трееба посвети
ити редовно
ој и доброј комуникаци
к
ији између н
надлежних у јавним
предузеећима и енергетског менаџера,
м
јеер је она изузетно
и
важ
жна за успостављање и даље
обавезно треба да садржи
функцио
онисање система. Пр
рограм енеергетског менаџмента
м
детаљно разрађен начин двоссмерне комууникације између енер
ргетског мен
наџера и над
длежних
у јавни
им зградам
ма и јавни
им комунал
лним пред
дузећима. Такође,
Т
Пр
рограм ене
ергетског
менаџм
мента треба да обухватти и увођењ
ње информационог систтема за енеергетски менаџмент
(ИСЕМ) и његове кориснике. То подразуумева јасно
о дефинисане процедууре за приккупљање
податакка и извешттавање енер
ргетског мен
наџера, начин спровођења инструукција добијјених од
ти свих уччесника. Таакође, дужности и
стране енергетско
ог менаџера, као и одговорнос
о
џера морајуу бити позната свим наадлежним у јавним згр
радама и
овлашћења енергеетског менаџ
јавним комуналним
м предузећи
има.
Одлука о успоставвљању енер
ргетског мен
наџмента у општини треба да буд
де јавна, саа јасним
образло
ожењем заш
што се она доноси. Јаввност треба стално и на
н одговарајјући начин да буде
обавештавана о напорима и подршци
и коју опш
штина пруж
жа активно
остима ене
ергетског
мента, и, касније, о ди
иректним реезултатима проистекли
им из тога. Посебно је
е важно
менаџм
истаћи могући обр
разовни, васспитни и пр
ромотивни домет
д
енерггетског менаџмента оп
пштине у
случају да је он успешан и његов резултатт довољно видљив за сттановништво
о општине.
ром да је енергетски менаџмент
м
ови аспект управљања
у
о
С обзир
потпуно но
на нивоу општине,
његовом
м увођењу мора се пр
риступити постепено
п
и пажљиво, уз узимањ
ње у обзир будућих
законскких обавеза и реалнихх могућности општине. Врло је веероватно даа ће се у почетном
периодуу често јаввљати потреебе за кореекцијама и интервенц
цијама од сстране руко
оводства
општине. Зато је неопходно
о обезбедитти редовно
о периодично извештаавање руко
оводства
општине, ради благовременогг предузимања корективних акцијаа.
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4.2.3

Редовне
е активно
ости у ок
квиру сис
стема ене
ергетског
г менаџме
ента у
општин
ни

Основнее активноссти које тр
реба да бууду дефини
исане у пр
рограму си
истема ене
ергетског
менаџм
мента општи
ине могу сее поделити на неколикко карактер
ристичних гр
рупа, од ко
ојих ће у
овом пр
риручнику бити
б
елабориране пет најважнијих група активвности:
1. Прикупљањ
ње податакаа о потрошњи енергијје и о трош
шковима ен
нергије у об
бјектима
јавне потро
ошње, као и у осталим објектима
о
на страни поттражње енеергије. Приккупљање
осталих рел
левантних података
п
о објектима јавне потро
ошње и усл
ловима у општини.
о
Редовно пр
раћење и анализа потро
ошње енерггије и трошккова енергијје у објектим
ма јавне
потрошње;
2. Израда енеергетског биланса опш
штине у скл
ладу са пр
репорученом
м или проп
писаном
методологи
ијом;
3. Припрема плана
п
прогр
рама енергеетске ефикассности општтине у склад
ду са препор
рученом
или прописаном метод
дологијом;
р
го
одишњег извештаја у сккладу са пр
рописаним ф
форматом и његово
4. Припрема редовног
достављање Министар
рству рударсства и енергетике;
мера домааћинског
5. Идентификаација могуућности за уштеду енергије. Примена м
пословања у јавним ко
омуналним предузећим
ма, јавним зградама
з
и осталим сисстемима
који спадајуу у објекте јавне потро
ошње. Прип
према и реаализација пр
ројеката ене
ергетске
ефикасностти и коришћења обновљ
љивих извор
ра енергије у сектору јавне потрошње.
о
активности, енергетски менаџ
џмент требаа да обухватти и активности које се
е односе
Поред ових
на ком
муникацију између раазличитих заинтересов
з
ваних страна у општтини, извеш
штавање
надлеж
жних, обавеештавање јаавности, об
буке, подиззање свестти запослен
них у комууналним
предузеећима и шир
ре популаци
ије о значајуу штедње ен
нергије, про
омотивне акције и сл.
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5. Енергетс
Ен
ска инф
фраструк
уктура општине
о
е
Према Закону о територијалној организацији Ре
епублике Србије
С
[1], јединице локалне
самоупр
раве (ЈЛС) су општинее (150), граадови (23) и град Бео
оград. Посл
лови које обављају
о
јединиц
це локалне самоуправве могу би
ити сопстве
ени и повеерени. Извворне надлежности
јединиц
ца локалне самоуправе су утврђеене Уставом
м Републике Србије (ччл. 190) [2],, док су
Законом
м о локалн
ној самоуправи [3], додатно
д
ко
онкретизоваане и прош
ширене. У погледу
реализаације навеедених по
ослова јед
динице ло
окалне самоуправе уживају потпуну
самостаалност(нпр. комуналн
не делатно
ости, урбаанистичко планирањее, грађевинско и
пољопр
ривредно зеемљиште, зааштита животне средине, локални
и путеви, оссновно обраазовање,
примарна здравсттвена зашти
ита итд.). Поред изворних над
длежности, јединице локалне
самоупр
раве врше и поверене послове државне упр
раве, који им се могу п
поверити по
осебним
законим
ма о уређењ
њу појединих области (ттзв. секторскки закони).
ПремаЗЗакону о локалној само
оуправи је дефинисана
д
а надлежно
ост општинее коју она остварује
о
преко својих органа у складу са
с Уставом и важећом законском
з
р
регулативом
м. Градови имају
и
све
надлеж
жности општтина, с тим да уз њих имају и до
одатне надл
лежности и поверене послове
дефинисане законо
ом. Надлеж
жности град
да Београда,, поред над
длежности о
општина и градова,
обухваттају и другее послове који
к
су му поверени Законом о главном гр
раду [4] (од
дређени
послови
и у областим
ма водоприввреде, држаавних путева, заштите од
о пожара и медија).

Слика 5‐1: Систем
С
енер
ргетског ме
енаџмента у јединицам
ма локалне ссамоуправе
е
т
сектторским Закконом (Зако
он оефикасн
ном коришћ
ћењу енерги
ије (члан
Управо су једним таквим
16) [5]), јединице локалне
л
сам
моуправе са више од 20
0 000 становника, као и другејавнеслужбе
које ко
ористе објекте у јавно
ој својини препознате
е и обухваћ
ћене као о
обвезници система
енергеттског менаџ
џмента. С обзиром да је обим си
истема енер
ргетског меенаџмента општине
о
ограниччен углавном на објектте јавне поттрошње, опш
штински про
ојекти енер
ргетске ефиккасности
односе се првенсттвено на јавне објектее и на уоби
ичајене систтеме за пружање ком
муналних
услуга (Слика 5‐1).
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Прикупљ
љање осно
овних енерггетских под
датака за објекте
о
који
и су у над
длежности локалне
самоупр
раве и утврђ
ђивање пресека потрош
шње енергијје у наведен
ним објекти
има је први корак
к
на
путу ка успостављаању системаа за праћењ
ње и управљ
љање енергеетским систеемима и ре
есурсима
општине. Примена такве активвности омоггућава утврђ
ђивање удел
ла финансијјских средсттава која
су потребна за под
дмирење енергетских потреба оп
пштине или града. Управо на такаав начин
могуће је спровеести рацио
онално и економски оправдан
но газдовањ
ње распол
ложивим
финанси
ијским сред
дствима опш
штине, односсно града.
Под објјектима јавне потрошњ
ње у надлеж
жности једи
инице локал
лне самоупр
раве подраззумевају
се објеккти у општо
ој употреби
и (јавни објекти ‐ зград
де, улице, путеви,
п
пар
ркови, трговви, јавне
површи
ине и други објекти у општој
о
употтреби у надл
лежности јеединице локалне само
оуправе),
јавна комунална
к
предузећа (основана за обављаање комун
налне делаттности – водовод,
в
канализзација, снаб
бдевање пар
ром и топло
ом водом, јаавни трансп
порт), јавно осветљење и други
објекти за које јед
диница локаалне самоуправе сноси
и трошковее потрошњее енергије, односно
енерген
ната.
Доношеењем Закон
на о јавној својини
с
из 2011. годин
не и његови
им изменам
ма из 2013. и 2014.
године [6], спровед
дена је сушттинска пром
мена у погледу својинее у јавном вл
ласништву јер
ј је до
доношеења поменуттог закона држава бил
ла једини вл
ласник добара у јавној ссвојини. Новви закон
је омоггућио да и ЈЛС постан
ну власници
и јавне имо
овине којом
м су, до тада, могле само да
располаажу, односн
но чији су били корисници. Такође, доно
ошењем Ур
редбе о еви
иденцији
непокреетности у јавној
ј
своји
ини [7], ко
орисници, односно
о
но
осиоци праава коришћ
ћења на
непокреетностима у јавној сво
ојини дужни су да усккладе своје програме аутоматске обраде
податакка за вођењ
ње посебне евиденцијее непокретности у јавно
ој својини сса програмо
ом (члан
15. Уред
дбе), најкассније до 28. фебруара 2016. годин
не, са стањеем на дан 3
31. децембра 2015.
године, од којег датума
д
запо
очиње вођеење јединсттвене евидеенције непо
окретности у јавној
својини, применом
м електронсских средстаава за достаављање, обраду и склаадиштење података
п
(члан 16. Уредбе). Управо до
онета закон
нска решењ
ња иду у пр
рилог прикуупљања под
датака о
објектима јавне потрошње
п
и реализаци
ије једног од првих задатака
з
ЈЛ
ЛС у успосттављању
системаа енергетског менаџмеента и израади енергеттског билан
нса општин
не, односно
о израде
пописа непокретности у јавној својини
и и форми
ирања реги
истра непоккретности са
с свим
неопход
дним подац
цима о имовинским јед
диницама које
к
ЈЛС кор
ристи. Прикуупљање под
датака у
том сми
ислу треба спровести заа:


јавне објектте,



јавна предуузећа (ЈП) и јавно
ј
комун
нална предуузећа (ЈКП),



субјекте којји обављају енергетску делатност на
н територијји ЈЛС.

њи енергијее могуће је прикупљати
п
на основу постојећих рачуна за уттрошене
Податкее о потрошњ
енерген
нте и на осно
ову мерењаа спроведених на самом
м јавном објјекту или си
истему.

5.1

О
Објекти
ја
авне потр
рошње – јавне згр
раде

Јединиц
це локалнее самоуправве су надл
лежне за изградњу,
и
р
реконструкц
цију, одржаавање и
коришћ
ћење јавних објеката [2]. С обзиром
м на чињеницу да је у ингеренцији ЈЛС читав спектар
различи
итих јавних објеката
о
(у областима
о
о
основног
образовања, културе,
к
при
имарне здраавствене
заштитее, физичке културе, спорта, дечјје заштите, социјалне заштите и туризма), таквим
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објектима ЈЛС мож
же управљаати директн
но или поссредно (осн
нивањем јавних предуузећа). У
општем
м случају ЈЛС
С су одговор
рне за следееће објекте па
п тиме и заа потрошњу енергије у њима:
њ
1) Опш
штинске адм
министративне зграде (укључујућ
ћи ту и месне канцел
ларије) за које
к
ЈЛС
покр
ривају оперативне тр
рошкове, теекућег и инвестицион
ног одржаввања укључчујући и
трош
шкове за зар
раде запосл
лених;
2) Предшколске установе
у
(вр
ртићи и обд
даништа) за које ЈЛС по
окривају опееративне тр
рошкове,
шкове текуућег и инввестиционог одржавањ
ња укључуујући и тро
ошкове за зараде
трош
запо
ослених;
3) Шко
оле (предшколске устаанове16, основне и сре
едње школее, специјалн
не школе, ученичке
у
дом
мове и другее објекте) за
з које ЈЛС покривају оперативне
о
трошкове, ттрошкове те
екућег и
инвестиционог одржавањаа али не и тр
рошкове за зараде запо
ослених;
4) Дом
мови здраввља и локалне амбул
ланте прим
марне заштите, за ккоје ЈЛС по
окривају
оперативне тро
ошкове, трош
шкове текућ
ћег и инвесттиционог од
државања ал
ли не и трош
шкове за
зарааде запослеених. У одрееђеном бро
оју случајеваа Министарство здрављ
ља може по
окривати
навеедене инвесстиционе тр
рошкове;
5) Спортско‐рекрееативни цен
нтри (спортске хале, отвворени или затворени
з
б
базени, клиззалишта,
фуд
дбалски стад
диони за које
к
ЈЛС по
окривају оперативне трошкове, трошкове те
екућег и
инвестиционог одржавањ
ња укључујућ
ћи и трошкове за зар
раде запослених. Честто јавна
дузећа којаа управљајуу овим јавним објектима остварујју приходе који се кор
ристе за
пред
измирење делаа оперативн
них трошкова;
6) Култтурне установе (позори
ишта, музеји
и, библиоте
еке, биоскоп
пи и др.) заа које ЈЛС по
окривају
оперативне тр
рошкове, тр
рошкове теекућег и инвестицион
ног одржаввања укључчујући и
шкове за зараде
з
запо
ослених. Чеесто јавна предузећа која управвљају овим
м јавним
трош
објеектима остварују прихо
оде који се користе за измирење дела
д
операттивних трош
шкова. У
одређеном бро
оју случајеваа Министарсство културе
е може покр
ривати навеедене инвестиционе
шкове;
трош
7) Инсттитуције соц
цијалне заш
штите (домови за незбринуту децу, геронтолош
шки центри, домови
за незбринута
н
л
лица
и др.) за које ЈЛС покривају оперативне
о
трошкове, трошкове текућег и
инвестиционог одржавањаа али не и трошкове
т
заа зараде зап
послених. Јаавна предуззећа која
о
приходе ккоји се кор
ристе за
упраављају овим типом јаавних објекката могу остваривати
измирење делаа оперативн
них трошковва. У одређе
еном броју случајева
с
Министарство
о за рад,
ошљавање, борачка и социјалнаа питања може
м
покри
ивати навед
дене инвестиционе
запо
трош
шкове.
Поред поменутих јавних објееката, једин
нице локалн
не самоупрааве имају п
посредну об
бавезу у
погледуу јавних об
бјеката ‐ ад
дминистрати
ивних зград
да које користе јавна предузећа и јавна
комунал
лна предузеећа чији је оснивач
о
ЈЛС. Овде треб
ба напоменуути да приккупљање под
датака о
потрошњи енергијје у админ
нистративним зградамаа јавних пр
редузећа и јавно ком
муналних
предузеећа, уколикко је то могуће,
м
треб
ба спровести независсно од поттрошње ене
ергије у
комунал
лним објекттима (грађеевински објекти са уре
еђајима, ин
нсталацијамаа и опремо
ом, сама

16

У мањим
м ЈЛС предшколсска установа мож
же бити организзована у оквиру постојеће школске установе – о
основне школе.
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постројеења, уређајји и инсталаације и другги објекти који
к
служе за
з пружање комунални
их услуга
корисни
ицима) одно
осно произвводним дело
овима јавни
их и јавно ко
омуналних п
предузећа.

5.2

Ј
Јавна
кому
унална пр
редузећа чији је ос
снивач оп
пштина

У Репуб
блици Србијји област ко
омуналних делатности
д
је уређена већим бројјем прописаа. Поред
Закона о комуналн
ним делатн
ностима [8], на поменууту област се
с односе и следећа законска
з
решењаа: Закон о јаавним предуузећима [9], Закон о пр
ривредним друштвима [10], Закон о јавно‐
приватн
ном партнер
рству и концесијама [1
11], Закон о локалној самоуправи [3], Закон о јавним
набавкаама [12], Заакон о водаама [13] и Закон о уп
прављању отпадом
о
[14
4]. Према Закону
З
о
комунал
лним делатностима (чл
лан 5) комун
налну делатн
ност могу об
бављати:


јавно предуузеће,



привредно друштво,



ик или други
и привредни
и субјект.
предузетни

З
о комуналним делатностим
д
ма (члан 4), јединице локалне самоуправе обезбеђују
Према Закону
и функцио
организзационе, маатеријалне и друге услове за изградњу,
и
о
одржавање
онисање
комунал
лних објекаата и за теххничко и теххнолошко јединство си
истема и ур
ређују и обезбеђују
обављање комуналних делаттности и њи
ихов развојј. У том см
мислу неопхходно је пр
рикупити
податкее о ЈП и ЈКП чија
ч је делатност:


производња и дистр
рибуција то
оплотне ен
нергије (централизована произво
одња и
дистрибуци
ија у више об
бјеката водеене паре, то
опле или врееле воде за потребе гре
ејања),



снабдевањее водом заа пиће (заххватање, пр
речишћавањ
ње, прерадаа и испоруука воде
водоводном
м мрежом до
д мерног инструмента
и
а потрошачаа) и пречишћ
ћавања и од
двођења
атмосферскких и отпад
дних вода (ссакупљање,, одвођење, пречишћаавање и исп
пуштање
отпадних, атмосферски
а
их и површинских вода са површина јавне н
намене, одн
носно од
прикључка корисника на уличнуу канализац
циону мреж
жу, третман
н отпадних вода у
постројењуу за пречиш
шћавање, цр
рпљење, од
двоз и треттирање феккалија из се
ептичких
јама),



ј
линијског превозза путника на
н територи
ији ЈЛС унутаар насељеног места
обављање јавног
или измеђуу два или више насељен
них места,



транспорт, дистрибуци
д
ија и трговин
на природни
им гасом,



јавно осветтљење (одрж
жавање, адааптација и унапређење
у
е објеката и инсталацијја јавног
осветљења којима се осветљавају
о
саобраћајне и друге по
овршине јаввне намене),



ркиралиштима,
управљањее јавним пар



управљањее пијацама,



одржавањее улица и путтева у градо
овима и друугим насељи
има,



одржавањее чистоће наа површинам
ма јавне нам
мене,



одржавањее јавних зелеених површина,



управљањее гробљима,,
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зоохигијенаа.

Приликом прикупљ
љања податтака треба имати
и
у вид
ду да једно ЈП или ЈКП може истоввремено
обављати више ко
омуналних делатности
д
на територ
рији ЈЛС. Таакође, Законом о комууналним
делатно
остима (члан
н 9. став 2) је
ј омогућен
но ЈЛС да спроведу повееравање об
бављања ком
муналне
делатно
ости (временски орочен
но уговорно
о уређивање
е односа у вези
в
са обаввљањем ком
муналне
делатно
ости или по
ојединих посслова из окквира комун
налне делаттности измееђу једне ил
ли више
јединиц
ца локалне самоуправее и вршиоцаа комуналне
е делатностти). Без обзи
ира, ЈЛС и у таквим
случајеввима има право и обаввезу да прикупља подаатке о потро
ошњи енерггије. С друге
е стране,
две ил
ли више јединица локалне
л
саамоуправе могу спор
разумом ур
редити заједничко
обезбеђ
ђивање обаављања ком
муналних деелатности када на ефи
икасност и еекономично
ост истог
упућују резултати студије опр
равданости заједничко
ог обезбеђи
ивања комууналних дел
латности
(члан 10
0). У том слуучају податкке прикупљаа ЈЛС која је основала ЈП
П или ЈКП.

5.3

С
Субјекти
који обав
вљају ене
ергетску делатно
ост на те
ериторији
и ЈЛС

Енергеттску делатно
ост може да обавља јаавно предуззеће, привр
редно друштво, односн
но друго
правно лице или пр
редузетник који има ли
иценцу за об
бављање ен
нергетске деелатности, осим
о
ако
овим зааконом није другачије прописано.
п
5.3.1

тска делат
тност
Енергет

м о енергети
ици [15] су дефинисане
д
е, између остталих, и слеедеће енергеетске делатности:
Законом
-

производња електричн
не енергије;

-

комбинован
на производ
дња електри
ичне и топло
отне енерги
ије;

-

производња топлотне енергије;
е

-

дистрибуци
ија топлотнее енергије;

-

снабдевањее топлотном
м енергијом;

-

производња биогориваа;

-

производња биотечноссти;

-

намешавањ
ње биогоривва са горивима нафтног порекла;

-

трговина наафтом, дери
иватима наф
фте, биогори
ивима и ком
мпримованим природни
им
гасом.

5.3.2

Лиценце
е

Лиценц
ца се издајее на захтев домаћег пр
равног лицаа, односно предузетника, као и на захтев
девања на велико
страног правног лица
л
само за обављаање енергеттске делатн
ности снабд
електри
ичном енергијом, у скл
ладу са ови
им законом
м. Лиценца се издаје зза сваку енергетску
делатно
ост посебно
о. За следееће енергеттске делатн
ности: прои
изводњу електричне енергије,
е
комбиновану прои
изводњу елеектричне и топлотне енергије и производњу топлотне енергије,
е
лиценцаа се издајее на 30 го
одина. Издаавање лице
енце детаљ
љно је регуулисано Закконом о
енергеттици (члан 22) [15], и између остало
ог, лиценца не може би
ити издата аако:
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подносилац
ц захтева ни
ије основан или регистр
рован, за обаављање енеергетске дел
латности
за коју се изздаје лиценца;



за енергетски објекат није
н
издата употребна дозвола,
д
осим за објектте за које пр
рописом
дња објекатта није пред
двиђено издавање употребне дозво
оле;
којим се урееђује изград



енергетски објекти и остали ур
ређаји, инстталације ил
ли постројеења неопхо
одни за
обављање енергетске делатности не испуњавају услове и захтеве уутврђене теххничким
прописима и прописим
ма о енергеттској ефикассности

Јединиц
ца локалне самоуправве издаје ли
иценцуза об
бављање сл
ледеће енер
ргетске делатности:
Произво
одња, дист
трибуција и снабдевањ
ње топлот
тном енерггијом. При том води регистар
р
издатихх лиценци и евиденцијју произвођ
ђача топлотне енергијее снаге од 0
0,1 ÷ 1 МW
W, својим
прописо
ом утврђујее услове исспоруке и снабдевања топлотном енергијо
ом купаца на
н свом
подручју, дефиниш
ше права и обавезе прои
извођача, ди
истрибутераа, снабдевачча и крајњих купаца
топлотн
не енергије, доноси про
опис којим се уређује начин
н
распо
оделе трошкова са заје
едничког
мерног места у топ
плотној пред
дајној станици, као и усслове и начи
ин одржавањ
ња дела сисстема од
завршеттка дистриб
бутивног си
истема до крајњег
к
куп
пца укључујјући и његову грејну опрему.
Такође, ЈЛС дефинише: права и обавезе крајњих куп
паца топлоттне енергијее, посебно у случају
престан
нка уговора, као и условве за подно
ошење и реш
шавање захтева крајњеег купца за обуставу
о
испорукке топлотнее енергије, даје саглассност на це
ене топлотн
не енергије и прописујје друге
услове за
з обезбеђеење поуздан
ног и сигурн
ног снабдеваања купаца топлотном енергијом, у складу
делатности
са закон
ном [15]. Ли
иценца није потребна заа обављање
е следећих енергетских
е
и:
 производње електричн
не енергијее у објектим
ма укупне одобрене
о
сн
наге до 1МW
W, осим
нергетски субјект прои
изводњу електричне енергије врш
ши у два ил
ли више
ако исти ен
енергетскихх објеката чија
ч
укупна одобрена снага
с
прелаази 1МW, б
без обзира да
д ли су
повезани наа систем прееко једног или
и више пр
рикључака;


производња топлотне енергије у објектима снаге до 1МW и про
оизводња топлотне
т
п
енергије искључиво за сопствене потребе;



комбинован
на произво
одња електтричне и топлотне
т
енергије у термоелекттранама‐
топланама до 1МW укупне
у
одоб
брене елекктричне снааге прикључчка и 1МW
W укупне
е
топлотне снаге, као и комбиновване произзводње елеектричне и топлотне енергије
искључиво за сопствене потребе.

5.3.3

тска дозво
ола
Енергет

За изгр
радњу след
дећих објекката неопхо
одно је при
ибавити ен
нергетску до
озволу којуу издаје
ресорно
о Министарство рударсства и енергеетике:
-

п
у електричнее енергије снаге
с
1МW и више;
објекти за производњу

-

објекти за комбинован
к
ну производњу електричне и топло
отне енергије у
термоелекттранама‐топ
планама елеектричне снааге 1МW и више
в
и укупне топлотне
е снаге
1МW и виш
ше;

-

објекти за производњу
п
у топлотне енергије
е
снаге 1 МW и више;
в

-

објекти за производњу
п
у биогорива капацитетаа преко 10 t годишње.

Страна 77

Приручник за
а енергетске менаџере
м
за об
бласт општинс
ске енергетике
е

Енергеттска дозвол
ла подноси се уз захттев за изд
давање грађ
ђевинске д
дозволе. Енергетска
дозволаа није потреебна за изгградњу енер
ргетских објеката који се граде у складу са законом
којим се
с уређује јаавно‐приваттно партнер
рство и кон
нцесије. Деттаљна проц
цедура за изздавање
енергеттске дозволее се налази
и на веб адр
реси ресорн
ног Министаарства рудаарства и ене
ергетике
[16].
шћени прои
извођачи ел
лектричне енергије и подстицајне откупнее цене Уре
едбом о
Повлаш
поступкку и услови
има за стиц
цање статуса повлашћ
ћеног произвођача ел
лектричне енергије,
е
дефинисан је постуупак стицањ
ња статуса по
овлашћеног произвођачча, који могуу да остваре
е правна
лица и предузетни
ици који обаављају енер
ргетску делаатност производње елеектричне ен
нергије у
следећи
им врстама електрана:
1. електрани на
н биомасу,
2. електрани на
н биогас,
3. електрани на
н биогас животињскогг порекла,
4. електрани на
н депонијски гас и гас из постројења за третм
ман комунал
лних отпадних вода,
5. електрани на
н отпад,
6. хидроелекттрани инстал
лисане снаге до 30МW,,
7. хидроелекттрани на посстојећој инф
фраструктури инсталисаане снаге до
о 30МW,
8. електрани на
н ветар,
9. соларној ел
лектрани, од
дносно елекктрани на ен
нергију сунчевог зрачењ
ња,
10. геотермалн
ној електран
ни.
Потребн
не услове многи град
дови и јед
динице локаалне самоууправе оствварују управо кроз
реорган
низацију сви
их јавних об
бјеката (објееката за којје општина сноси трош
шкове одржавања и
трошкове за набаавку енергеената), јавни
их предузећа и јавно
о комуналних предузе
ећа кроз
примену холистичкког приступаа и увођењеем система енергетскогг менаџментта у једносттавнијим
има и њего
овим пренош
шењем (примери добр
ре праксе) на знатно ссложеније системе.
с
системи
Битно је
ј при том
ме задржатти свеобухвватан присттуп и центтрализовано
о вођење система.
с
Енергеттска оптими
изација јавних зграда,, јавних пр
редузећа и јавно‐комууналних пр
редузећа
обезбед
диће на тај начин у см
мањење но
овчаних тро
ошкова у по
огледу издввајања за потребне
п
енерген
нте а посред
дно трошковве одржавања, такође посредно олакшати
о
пр
роцес планирања на
локално
ом нивоу, повећати
п
зад
довољство крајњих ко
орисника јаввних објектаа и услуга ЈП и ЈКП,
посредн
но подићи тржишну вредност објеката
о
ко
оје издаје локална зааједница. Искуства
И
различи
итих градовва и јединица локалн
них самоуп
права показзују да доб
бро осмиш
шљене и
примењ
њене мере енергетскее ефикасно
ости и уво
ођење система енергеетског менаџмента
генериш
шу уштеде које
к у дужем
м временско
ом року преввазилазе по
очетне инвесстиције.
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6. Об
бновљиви извор
ри енерг
гије
6.1

В
Врсте
обн
новљивих
х извора енергије

Примар
рни извори енергије
е
за планету Зем
мљу су:




Енергија ко
оју Сунце у виду
в
електро
омагнетног зрачења до
озрачи на Зеемљу, а које
е настаје
као последи
ица термонууклеарних реакција
р
унуутар Сунца;
Енергија ко
оја настаје распадом
р
иззотопа тешких елемената у процессу нуклеарне
е фисије
било да се она
о дешава у језгру Зем
мље или у ко
онтролисаним процеси
има;
Гравитацио
она енергијаа, која настааје као последица кретања Месецаа око Земљ
ље, а која
се на Земљи испољава као енергијја плиме и осеке.
о

це дозрачи на Земљу манифестуује се непоссредно, као
о тренутно сунчево
Енергијаа коју Сунц
зрачењее, којим се загревају земља, водаа и ваздух, и посредно, кроз хидр
роенергију, енергију
ветра, енергију
е
креетања таласаа, трансфор
рмисану ене
ергију у видуу акумулисаане биоенер
ргије као
и истор
ријски акумуулисану енеергију у вид
ду фосилнихх горива. Пр
ри том се п
под хидроен
нергијом
обично подразумеева само енергија водо
отокова (тј. енергија кр
ретања водее у рекама)), а не и
енергијаа кретања глечера и енергија кретања морских струја. Енергија ветра или
и еолска
енергијаа представљ
ља кинетиччку енергијуу струјања ваздуха, до
ок се енергија таласа обично
наводи засебно, јер
р потиче од енергије веетра.
ли биолошка енергијаа је сачуваани облик сунчеве
Енергијаа биосферее или биоеенергија ил
енергијее, који је процесом фотосинтеезе претвор
рен и акум
мулисан у хемијску енергију
угљовод
доничких (о
органских) јеедињења.
Посебан
н облик сачуване енерггије сунчево
ог зрачења представља
п
ају фосилна горива. Онаа настају
из угљо
оводоничкихх једињењаа биљног ил
ли животињ
њског порекл
ла, која се д
десетинама хиљада
па чак и милиони
има годинаа налазе у одговарајућ
ћим анаеро
обним усло
овима и ко
оја су уз
адекваттан притисак и темпераатуру излож
жена посебн
ним микроб
биотичким д
дејствима. У њих се
убрајајуу разне врсте угљева, тр
ресет, нафтаа, природни гас, уљни шкриљци,
ш
иттд.
Међутим, без обзира на примарно порекл
ло, уобичаје
ена и општееприхваћенаа савременаа подела
свих иззвора енер
ргије је на необновљ
љиве (НИЕ) и обновљ
љиве извор
ре енергије
е (ОИЕ).
Необновљиви изво
ори су они чије
ч
се резерве смањујуу услед интензивног ко
оришћења, односно
чије врееме потребно за обнаввљање вишеструко пре
елази брзин
ну којом се користе. Туу су, пре
свега, убрајају
у
сва фосилна го
орива (нафтта, све врстте угљева, природни
п
гаас, уљни шкриљци,
битумен
нозни песко
ови) и нуклееарна горивва (уран, тор
ријум, деутееријум). С друге стране, извори
енергијее, као што су тренутно
о сунчево зрачење,
з
хи
идроенергијја, ветар, тааласи, биoе
енергија,
енергијаа плиме и осеке
о
и геотермална ен
нергија, који
и се стварајуу у већим ко
оличинама и већом
брзином
м од оне којјом се кориссте, називају се обновљ
љивим извор
рима енерги
ије.
6.1.1

Класифи
икација ОИ
ИЕ

ројних трансформацијја и великког броја појавних облика, као
о и велико
ог броја
Због бр
међународних оргганизација које
к
се баве ОИЕ, посттоје разне класификац
ције ОИЕ. Да
Д би се
избели неспоразум
ми, у овом приручникку се кориссти класифи
икација из постојеће законске
з
регулативе, пре сввега из Закон
на о енергеттици [1] и пратећих под
дзаконских аката [2‐4], а која је
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готово идентична
и
о
оној
из Диреективе ЕУ о ОИЕ17[5]. Према овој кл
ласификаци
ији и дефини
ицијама,
извора се подразумев
под енеергијом из обновљивих
о
п
а енергија нефосилних
н
извора, тј. енергија
е
ветра, енергија
е
сун
нчевог зрачеења, геотерм
мална енерггија, енерги
ија водотоко
ова (хидроен
нергија),
биомасаа, биогас, деепонијски гаас и гас из постројења за
з прераду канализацио
к
оних вода.
При том
м, под геоттермалном енергијом се подразум
мева терми
ичка енерги
ија унутар земљине
з
коре, би
ило да она припада сувим стенам
ма и слојевима земље (пертогеотер
(
рмална), по
одземној
води ил
ли воденој пари
п
(хидроггеотермална) или усијааној магми (магмогеотермална).
Под био
омасом се подразумев
п
м
би
иљног и живвотињског п
порекала, об
бично из
а органска материја
пољопр
ривредне производње и шумарсттва и с њи
има повезаних произвводних делатности,
укључујући рибарсство и акваккултуру, али
и и биоразгр
радиви део производа из индустр
ријског и
комунал
лног отпадаа. Будући да
д се у про
оцесу прерааде биомассе могу про
оизвести течна или
гасовита горива заа коришћењ
ње у транспорту, за овако трансформисану б
биомасу кор
ристи се
посебан
н назив ‐ теччна биогори
ива.
Може се
с констато
овати да наа територији Србије постоји
п
пет основних врста ОИЕ по овој
класифи
икацији, и то:
т енергијаа биомасе ‐ шумска, пољопривре
п
една и из стточарства, енергија
е
воденихх токова (хидроенерги
ија), енергијја ветра, ен
нергија сунчевог зрачеења и геоте
ермална
енергијаа, као и двее врсте ОИЕ настале наккон примарног коришћења биомассе: депонијсски гас и
гас из постројења за прераду канализационих вод
да. Такође, као посебн
не трансфор
рмисане
облике биомасе треба третираати биогас и течна биого
орива.

6.2

О
Отпад

Под отп
падом се подразумева
п
а сваки маттеријал или
и предмет који настајее у току об
бављања
произво
одне, услуж
жне или друге делатноссти, предме
ети искључени из употр
ребе, као и отпадне
материјје које настаају у потрош
шњи и које са аспекта произвођачча, односно потрошачаа нису за
даље ко
оришћење и морају се одбацити
о
[6
6].
У Закону о управљаању отпадом
м се повлачи разлика између три врсте
в
отпадаа:
-

комуналногг отпада (кућ
ћног отпадаа),

-

комерцијал
лног отпада,, и

-

индустријскког отпада.

д
а (кућни отпад), као и други отпад
д који је
Комунаални отпад представљаа отпад из домаћинств
по својо
ој природи или саставву сличан отпаду
о
из домаћинства
д
а. С обзиро
ом на то даа већину
комунал
лног отпадаа чини отпаад настао у домаћинсттвима, њего
ово генерисаање је пове
езано са
стилом живота.
Комерц
цијални отпад је отпад који настајее у предузећ
ћима, установама и друугим инститтуцијама
који се у целини ил
ли делимиччно баве тргговином, услугама, канцеларијским
м послом, спортом,
с
рекреац
цијом или заабавом, оси
им отпада изз домаћинсттва и индусттријског отпада.
17

У Диреективи о ОИЕЕ се поред нааведених врсста ОИЕ препознају и терм
мичка енерги
ија ваздуха и енергија
океана, док се термином хидроеенергија означава енерги
ија водених токова.
т
Тако
ође, у њој се додатно
е
Гео
отермална енергија подразумева
прави разлика измееђу геотермаалне и хидротермалне енергије.
нутар земљин
не коре (пертогеотермалну, хидрогео
отермалну и м
магмогеотермалну), а
термичку енергију ун
да.
хидротермална енергија термичкку енергију наадземних вод
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Индустр
ријски отпаад је отпад
д из било које
к
индустр
рије или саа локације на којој се
е налази
индустр
рија, осим јааловине и пр
ратећих мин
нералних си
ировина из рудника
р
и кааменолома.
Отпад се може классификовати и по људскким активно
остима које га
г генеришуу, на:
-

амбалажни
и отпад,

-

пољопривр
редни и баштенски отпаад,

-

грађевински отпад,

-

њски отпад,
медицински и животињ

-

ције руда и минералних
м
х сировина, и
отпад из експлоатацијее и екстракц

-

муљеви, тал
лози, пепео
о, шљака и сл
лично.

У зависности од каарактеристика које утиччу на здрављ
ље људи и животну ср
редину, отпаад може
бити:
-

инертан,

-

неопасан, и

-

опасан.

н отпад је отпад
о
који ни
ије подложаан било каквим физичкким, хемијскким или био
олошким
Инертан
променама; не расствара се, не
н сагорева, нити на др
руги начин физички ил
ли хемијски реагује,
није би
иолошки разградив или не утиче неповољно
о на друге материје сса којима долази
д
у
контактт на начин који може да доведе до загађењ
ња животне средине или угрози здравље
з
људи.
н
каракттеристике оп
пасног отпад
да.
Неопасаан отпад је отпад који нема
Опасан отпад је отпад
о
који по
п свом пореклу, састааву или кон
нцентрацији
и опасних материја
м
може проузрокова
п
ати опасносст по животтну средину и здрављ
ље људи и има бар је
едно од
својставва која га чине
ч
опасним (експло
озивност, заапаљивост, склоност о
оксидацији, садржи
перокси
ид, акутна отровност, инфективност, склон
ност корозији, у конттакту са ваздухом
в
ослобађ
ђа запаљиве гасове, у контакту саа ваздухом или водом
м ослобађа отровне супстанце,
садржи токсичне супстанце
с
с одложеним хроничн
са
ним деловаањем, и/или има екоттоксичне
карактееристике), каао и амбалажа у којој јее био или јессте спакован опасан отп
пад.
Поред тога,
т
посебн
но се дефини
ишу биолош
шки отпади и то:
Биолош
шки разград
диви отпад је отпад који
к
се мож
же разгради
ити биолошким аеробн
ним или
анаероб
бним поступ
пком.
Биоотпаад је биоло
ошки разгр
радив отпад
д из башта и парковаа, храна и кухињски отпад
о
из
домаћи
инстава, рессторана, уггоститељски
их и малоп
продајних објеката и сличан отпад из
произво
одње прехрамбених пр
роизвода.
Биоразгградиви ком
мунални отпад је отпад
д настао у домаћинстви
д
има и отпад
д који је по природи
п
и састааву сличан
н отпаду из
и домаћинстава, осим произвводног отпада и отп
пада из
пољопр
ривреде, шумарства, а који
к
у свом саставу
с
садр
ржи биолош
шки разградив отпад.
Одлагањ
њем биораззградивог оттпада на деепоније био
олошким анааеробним п
поступком ствара се
смеша гасова које се назива депонијски
и гас. Просе
ечан састав депонијско
ог гаса чини
и 35‐60%
метана,, 37‐50% угљ
љен‐диоксид
да а у мањи
им количинаама се могуу наћи и угљ
љен‐монокси
ид, азот,

Страна 82

Приручник за
а енергетске менаџере
м
за об
бласт општинс
ске енергетике
е

водоник‐сулфид, флуор,
ф
хлор, ароматични
и угљоводоници и другги гасови у ттраговима. Може
М
се
констатовати да је због метан
на у његовом саставу врло
в
опасан по човековву околину,, како за
здравље живих ор
рганизама, тако
т
и по инфраструкт
и
турне објеккте у близини депонија, јер је
метан у одређеним
м условима врло
в
експло
озиван.

6.3

П
Процена
р
располож
живости ОИЕ
О
за по
отребе ЈЛ
ЛС

Одговор
р на питање да ли на територији општине постоји
п
ОИЕЕ, у количин
ни и квалиттету који
омогућаава његово коришћењ
ње у жељеном временском перио
оду, као и д
да ли он испуњава
економске, еколошке, социјаалне и друге критер
ријуме опраавданости улагања у његово
коришћ
ћење, добија се спрово
ођењем тзвв. претходних радова потребних
п
зза израду техничке
т
документације за изградњу
и
об
бјекта који тр
реба да кор
ристи ОИЕ.
ности од вр
рсте ОИЕ и врсте
в
објектта, ови радо
ови обухватаају: истражи
ивања, приб
бављање
У зависн
податакка и израдуу анализа и студија расположив
р
ости одговаарајућег ОИ
ИЕ; истражи
ивања и
израду анализа про
ојеката и др
ругих стручн
них материјаала; прибављ
љање податтака који се користе
за анал
лизу и раззраду инжеењерско гееолошких, геотехнички
их, геодетсских, хидро
олошких,
метеоро
олошких, урбанистиччких, техн
ничких, те
ехнолошких,, економсских, енер
ргетских,
сеизмиччких, водоп
привредних и саобраћајних условва, услова заштите
з
од пожара и заштите
животнее средине, као
к и другихх услова од утицаја на градњу
г
и кор
ришћење об
бјекта.
Као фи
инални реззултат спро
оведених претходних радова иззрађује се претходна студија
оправдааности и стуудија оправданости. Схходно члануу 133. Закона о планираању и изградњи [7],
када је реч о објекттима за производњу ен
нергије из ОИЕ, израда ових
о
студијаа обавезна је само у
случају да је њиххова инстал
лисана снага једнака или већа од 10 МW
W. Међутим
м, ради
сагледаавања опраавданости улагања
у
у изградњу ових
о
објекаата и дугор
рочног коришћења
поједин
ног ОИЕ, изр
рада овакви
их студија је
е пожељна и за објекте
е мање снагге, нарочито
о јер оне
не пред
дстављају само
с
докум
менте којим
ма се за сопствене поттребе проц
цењује опраавданост
улагањаа, него и до
окументе релевантне за обезбеђивање финансирања о
од стране банака
б
и
донатор
ра.
Првом од њих, претходном
п
м студијом оправдано
ости, утврђују се про
осторна, екколошка,
друштвеена, финан
оправданосст инвестиц
нсијска, трж
жишна и економска
е
ције за вар
ријантна
решењаа дефинисан
на генералн
ним пројектом, на осно
ову којих се доноси плаански докум
мент, као
и одлукка о оправд
даности улаагања у преетходне рад
дове за идеејни пројекаат и израдуу студије
оправдааности. Пор
ред наведеног, претхо
одна студијаа мора да садржи и генерални пројект.
Комплетан садржаај, обим и начин изр
раде претхо
одне студијје оправдан
ности за изградњу
објекатаа прописан је
ј одговарајјућим прави
илником [8].
Студијом оправдан
ности одређ
ђује се наро
очито простторна, еколо
ошка, друшттвена, финаансијска,
тржишн
на и економска оправвданост инввестиције у изабрано решење, р
разрађено идејним
пројекто
ом, на осн
нову које сее доноси одлука
о
о оправданости улагања. Поред навведеног,
студија оправдано
ости садржи
и идејни пр
ројекат. Комплетан саадржај, оби
им и начин израде
студије оправданоссти за изград
дњу објекатта прописан
н је одговараајућим праввилником [8
8].
Будући да су само
о привреднаа друштва, односно др
руга правнаа лица уписсана у одговварајући
регистар за обављање делатн
ности пројекктовања и инжењерин
и
га, овлашћеена да израђују ове
студије,, а што се претпостављ
п
ља да не мо
орају да бууду квалифи
икације енергетских ме
енаџера,
даља пажња
п
ће бити посвећена пре свега пр
релиминарн
ној процен
ни,као прво
ој фази
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претход
дних радовва, на осно
ову које тр
реба да се донесе од
длука о оправданости израде
претход
дне студије оправданос
о
сти.
Посебан
н случај про
облематике прелиминаарне процен
не оправдан
ности израдее претходне
е студије
оправдааности пред
дставља слуучај када већ постоје израђене претходне
п
сстудије или студије
оправдааности за иззградњу објјеката за коришћење ОИЕ.
О
Тада се задатак енергетског менаџера
своди на
н анимирањ
ње општинсског руковод
дства и про
оналажење средстава зза реализац
цију ових
пројектаа, даљу раазраду техн
ничке и плаанске докум
ментације и прибављ
љање одговаарајућих
дозволаа.
У истом
м случају, а уколико енергетски
е
м
менаџер
им
ма сазнањаа да је дош
шло до пром
мена на
терену, да су изграђ
ђени други енергетски објекти, да је већ искор
ришћен поттенцијал ОИЕ или да
је дошл
ло до промеене неких других
д
битн
них и одлучујућих чињеница, он ттреба да пр
ровери и
изанали
изира испраавност и ло
огичност по
одатака и заакључака наведених
н
у овим студ
дијама и
евентуаално покрен
не процедур
ру преиспити
ивања потре
ебе њихове поновне иззраде.
6.3.1

Прелими
инарна про
оцена расп
положиво
ости ОИЕ за
з потреб
бе ЈЛС

минарна процена расп
положивости ОИЕ за потребе ЈЛ
ЛС, предстаавља почеттну фазу
Прелим
ОИЕ. Она започиње по
процесаа процене могућности
м
к
коришћења
оступком ид
дентификаци
ије врста
ОИЕ које се налаззе на теритторији ЈЛС, њиховим лоцирањем
л
(мапирањеем), а завршава се
прелиминарном пр
роценом њи
ихових потен
нцијала и пр
роценом мо
огућности њ
њиховог кори
ишћења.

Слика 6‐1: Претход
дни радови за израду техничке докум
ментације за изградњу об
бјеката који користе
к
ОИЕ

ије постоје различите
р
вр
рсте ОИЕ, потребно је д
да се у овој фази за
Будући да на теритторији Срби
сваку вр
рсту ОИЕ сп
проведе посступак иден
нтификације
е и мапирањ
ња. Поред ттога, иако се
с отпад
који ни
ије биоразгр
радив, био он комунал
лни, комерц
цијални или
и индустријски, не кате
егорише
као ОИЕ, због својје основне карактеристтике непресстаног ствар
рања и несспорног ене
ергетског
потенци
ијала, потреебно је да сее и он трети
ира на исти начин као и све друге врсте ОИЕ у смислу
прелиминарне пр
роцене рассположивоссти, тј. поттребно је извршити поступак његове
фикације, ло
оцирања и прелиминар
п
рне процене
е његовог ен
нергетског п
потенцијалаа.
идентиф
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

О
ОИЕ
енеергија биомасе ‐ шумска,
пољ
љопривреднаа и из сточарства
енеергија водени
их токова
(хидроенергија),
енеергија ветра,
енеергија сунчеввог зрачења,
гео
отермална ен
нергија
деп
понијски гас
гасс из постројењ
ња за прерад
ду
кан
нализационих вода
био
огас, и
теччна биогорива

+

Оттпад
(који није биоразградив
б
в)
• комуналн
ни,
• комерцијални или
• индустријјски

Слика 6‐2: Извори енерги
ије који треб
ба да буду об
бухваћени пр
релиминарно
ом проценом
м
раасположивоссти

нтификацијее и лоцирања своди се
с на препо
ознавање и констатоваање које
Сам посступак иден
врсте ОИЕ, односно
о које врсте отпада посстоје на тери
иторији ЈЛС и на којим локацијама. Овај се
поступаак у готово свим случаајевима спр
роводи за енергију суунчевог зрачења и ком
мунални
отпад, а у већем броју
б
случајева и за ен
нергију биом
масе. Овај се поступакк само у појјединим
случајеввима спрово
оди за хидро и геотерм
малне енерге
етске потенцијале, односно енерги
ију ветра
и то у саамо у оним ЈЛС
Ј у којимаа такви потеенцијали постоје.
Након идентифика
и
ције и лоци
ирања следи
и прелимин
нарна процеена располо
оживости по
ојединих
ОИЕ. За то је по
отребно им
мати што меродавније податке о количи
инама и кввалитету
одговар
рајућих ОИЕ. До овихх података могуће је
е доћи прееузимањем
м података из већ
спровед
дених студи
ија, како гло
обалног, националног, регионално
ог, тако и л
локалног карактера.
ма ОИЕ навведене су у списку литеературних навода, и
Неке од
д доступних студија о потенцијали
п
то за геотермалну енергију [9‐‐11], потенц
цијал енерги
ије ветра [12‐14], енерггију водених токова
[15‐18], енергију суунчевог зраччења [19‐24]] и биомасе [25‐31]
Уколико
о ове стуудије не постоје,
п
по
отребно је
е да енер
ргетски менаџер сопственим
истражи
ивањима и прорачуним
ма дође до
о података о количинаама и квали
итету одговаарајућих
ОИЕ, у мери
м
у којој то објективвно могуће.
Без обзира на начи
ин на који дође до подаатака, менаџер треба ове
о податке да систематизује, и
дених извор
ра енергије.. Ова систем
матизација подразуме
ева да у
то посебно за свакки од навед
виду табеле навед
де све регисстроване ОИ
ИЕ, њихове локације и процењенее капацитетте, као и
литераттурне изворее из којих јее преузео ин
нформације. Такође, по
отребно је да исте инфо
ормације
унесе и у географ
фску мапу и констатује
е њихов просторни рааспоред и ккапацитет, тј.
т да их
мапира.
6..3.1.1

Енер
ргија сунчеввог зрачења
а

Енергијаа сунчевог зрачења сее након њене трансфо
ормације об
бично кориссти као ене
ергија за
грејањее или се преттвара у елекктричну енеергију.

Страна 85

Приручник за
а енергетске менаџере
м
за об
бласт општинс
ске енергетике
е

С обзир
ром на несп
порну распо
оложивост овог
о
ОИЕ наа читавом подручју
п
Ср
рбије, избор
р начина
њеног коришћења
к
зависи прее свега од самих потр
реба и могуућности еко
ономски исп
плативог
коришћ
ћења овог извора заа задовољаавање потр
реба за гр
рејањем, односно еко
ономске
исплати
ивости реал
лизације пр
ројеката изгградње тзв. соларних електрана.. У складу са тим,
разликуују се не саамо техничка решења и врсте ур
ређаја које врше тран
нсформацијуу, већ и
поступц
ци прелимин
нарне процеене располо
оживости и процене мо
огућности њеног коришћења.
У првом
м случају, каада је реч о коришћењу енергије сунчевог
с
зраачења за по
отребе грејаања, ова
енергијаа је пре свега
с
еконо
омски исплатива за загревање тзв.
т
потрош
шне топле воде и
базенима у летњем пе
загреваање воде у отвореним
о
ериоду.
Због сеззонске расположивости
и током летаа, а не током зиме, кад
да постоји потреба за гр
рејањем
се није по
објекатаа, коришћеење ове вр
рсте ОИЕ наа нашим просторима
п
оказало еко
ономски
исплати
ивим те се не саветује њено
њ
коришћ
ћење у ове сврхе.
Због тогга се енергеетским менааџерима суггерише да у овом случаају пажњу при прелим
минарној
процени
и располож
живости усм
мере пре свега на прве две моггућности ко
оришћења енергије
е
сунчево
ог зрачења,, тј. задовољ
љавање потр
реба за загр
ревање потр
рошне топле воде и загревање
воде у отвореним
о
б
базенима,
у
уколико
посстоје.
Будући да се при овом начину коришћеења енерги
ије сунчевогг зрачења п
пренос енер
ргије од
места пријема до места
м
испоруке обављаа преношењем загрејан
ног радног ф
флуида, и с обзиром
о
на немо
огућност дугготрајног заадржавања термичке
т
ен
нергије у раадном флуид
ду, неопход
дно је да
место пријема и меесто испоруке енергије буду у непо
осредној близини. Збогг тога је чак и у фази
прелиминарне про
оцене распо
оложивости и могућноссти коришћеења енергијје Сунца за потребе
грејањаа потребно не само пронаћи објеккте који ће имати пого
одне површине за посттављање
тзв. при
ијемника суунчеве енер
ргије (ПСЕ), већ који истовремено
и
о имају и р
релативно велике
в
и
сталне потребе
п
за загревањем
з
м потрошне топле,
т
одно
осно базенскке воде.
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Слика 6‐3: Шематски
Ш
при
иказ прорачууна потребне
е површине ПСЕ
П и резерввоара за водуу
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Сликка 6‐4: Шематтски приказ прорачуна вр
ремена просстог периода отплате инввестиције у си
истем
с
соларног
грејјања потрошне топле вод
де

С обзиром на стаалну потреб
бу за релаативно вели
иким количчинама про
оточне топл
ле воде
спортскких центара, спортских сала и баззена, здравствених цен
нтара, попуут домова здравља,
з
клиникаа и болницаа, затим објјеката колективног сме
ештаја, као што су дом
мови за стар
ра лица,
студенттски и учени
ички домови
и, домови заа незбринутту децу и каазнено‐попр
равни домовви, јасно
је да пре
п
свега ови
о
објекти треба да буду предм
мет анализзе и прелиминарне процене
могућно
ости коришћ
ћења енерги
ије сунчевогг зрачења заа потребе гр
рејања потрошне топле
е воде.
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На Сликкама 6‐3 и 6‐4 су при
иказани алггоритми про
орачуна поттребне енергије за загревање
санитар
рне топле воде
в
на год
дишњем ниввоу, потреб
бна површина ПСЕ и резервоара за воду,
вредноссти инвестиције и врем
мена њене (п
простог пери
иода) отплаате.
Загревање базенске воде систеемом са ПСЕ због релаттивно ниски
их потребни
их температуура воде
C) представвља један од
д најефикасн
нијих и наје
економичнијјих начина ккоришћења сунчеве
(24‐30C
енергијее. У ту сврхуу се најчешћ
ће користе плочасти
п
ПС
СЕ којима сее прикупља сунчева ене
ергија за
покриваање топлотних губитакка базена услед
у
испар
равања, прсскања, прел
лажења топ
плоте на
ваздух (ветар), те зрачења то
оплоте прем
ма небу и околним об
бјектима. Д
Да би се ти
и губици
смањил
ли, базени се често преккривају проззирним пластичним плочама.
Дневни топлотни губици
г
отворених базен
на процењуују се на око
о 4 kWh/(m2дан) или око
о 1,6C
рени базени
и имају губитке од око
о 2,5 kWh/(m2дан). Преерачунато у дневни
дневно,, док затвор
пад тем
мпературе во
оде у базену, ови губиц
ци изазивајуу пад темпеературе водее за 1,6C дневно
д
у
отворен
ним базеним
ма дубине 2,1
2 m, а за окко 1C дневвно у затвор
реним базен
нима.
Затвореени базени, због изузеттно великихх потреба за енергијом
м ‐ за грејањ
ње базенске
е воде и
грејањее ваздуха у затвореном
з
простору изнад
и
базена ‐ спадају у енергетски
и изузетно захтевне
з
објекте.. Током цел
ле сезоне температураа воде у базену треба да буде иззмеђу 24 и 26°C, а
ваздухаа изнад базеена за 2 – 3°С
С виша, одн
носно од 26 до 30°C.
Због тогга је на подручју Србијее за грејањее базенске воде
в
и вазд
духа у објекттима са затввореним
базеним
ма неопход
дно користи
ити конвен
нционално грејање. Си
истем грејаања базенске воде
помоћу ПСЕ, као потпуна замена конвеенционално
ог, може да се кориссти само у летњем
периодуу, док у зим
мском перио
оду може даа послужи као
к допуна основном
о
си
истему.
Препоручене вред
дности повр
ршине ПСЕ у зависно
ости од локкације, тј. глобалне годишње
з
базена, за случај да се ноћу не покрива,
п
енергијее сунчевог зрачења и површине затвореног
приказаане су у Табеели 6‐1.
Препоручене вред
дности повр
ршине ПСЕ у зависно
ости од локкације, тј. глобалне годишње
енергијее сунчевог зрачења и површине затвореног базена, за
з случај даа се ноћу покрива,
п
приказаане су у Табеели 6‐2.
Табела 6‐1:
6 Препоруччене вредности површин
не ПСЕ у зави
исности од глобалне годишње енергијје
сунчевогг зрачења и површине
п
заатвореног баззена, за случај да се ноћуу не покрива
Годишњ
ња енергија гл
лобалног сунчевог зрачењ
ња Gа
[kkWh/(m2а)]
< 1 000
1 100
1 200
1 400
1 600
1 800

Однос између
и
површ
шине ПСЕ и
поввршине базен
на [%]
60 %
50 %
40 %
30 %
25 %
20 %

Друга могућност коришћењ
ња енергијее сунчевог зрачења, њеном тр
рансформац
цијом у
електри
ичну енерги
ију, такође представљ
ља један од
д случајеваа у погледу којег ене
ергетски
менаџер може сам
мостално даа спроведе прелиминарне процен
не исплативости кориш
шћења. У
овом сее случају рад
ди о тзв. со
оларној елекктрани, за коју
к
је прели
иминарна п
процена моггућности
коришћ
ћења нешто
о једноставн
нија него у случају ко
оришћења енергије
е
суунчевог зрачења за
грејањее. Наиме, у овом случају више није неопход
дно да мессто пријемаа и место испоруке
и
енергијее буду у неепосредној близини. С обзиром на
н већ навед
дену неспорну расположивост
овог ОИ
ИЕ на читаво
ом подручјуу Србије, произлази да,, изузев про
осторно‐смеештајних, не
е постоје
друга ограничења за изградњуу соларне електране.
е
Ипак,
И
због неопходност
н
ти да се еле
ектрична
енергијаа преда дистрибутивно
ом или систтему за пре
енос електр
ричне енерггије, у техни
ичком је
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смислу пожељно да се ова електрана због потре
ебе прикљуучења изграади у близини већ
постојећ
ћих системаа за дистриб
буцију или пренос
п
елекктричне енеергије. Важн
но је напоме
енути да
прецизн
не и потпун
не услове ко
оје у техничком смислуу мора да испуни електтрана, укљуучујући и
системее електране неопходне за повезивање на мре
ежу (трансформатори, д
далеководи и сл.), у
виду ми
ишљења, усслова или сл
личног акта издаје опер
ратор дистр
рибутивног, односно пр
реносног
системаа.
Табела 6‐2:
6 Препоруччене вредности површин
не ПСЕ у зави
исности од глобалне годишње енергијје
сунчевогг зрачења и површине
п
заатвореног баззена, за случај да се базен ноћу покри
ива
Годишњ
ња енергија гл
лобалног сунччевог зрачењ
ња Gа
2
[ kWh/(m
k
а)]
< 1 000
1 100
1 200
1 400
1 600
1 800

Однос између
и
површ
шине ПСЕ и
поввршине базен
на [%]
40 %
30 %
25%
20 %
20 %
30 %

Када је реч о кори
ишћењу енеергије сунчеевог зрачењ
ња њеном трансформац
цијом у еле
ектричну
енергијуу, важно јеенагласити да изград
дња соларних електрана још увеек није еко
ономски
исплати
ива и пореед свих поззитивних сввојстава усл
лед високее инвестици
ионе цене, која је
неколикко пута виша од цене ко
онвенционаалних електр
рана.
Управо је зато већ
ћина држава која је од
длучила да промовишее изградњуу електрана на ОИЕ
увела и различите врсте субвенција. Тако је Републикка Србија 20
009. године увела тзв. „feed in“
тарифни
и систем. У складу са овим системом, гарантоваани снабдеевач (тренуутно ЈП
Електро
опривреда Србије)
С
је у обавези даа произведе
ену електриччну енергију из ОИЕ отткупљује
по ценаама утврђен
ним у Уредб
би о подстиц
цајним мерама [2], којее су знатно више од тр
ржишних
(берзанских), односно тзв. трансферних цена
ц
електри
ичне енерги
ије.

у хиљадама ЕУР

30.00

Соларна електрана
е
снаге 30 kW
1200 ч/год

20.00

23.11
33
18.3

14.05
13.63
7.44
1.78
11
9.58
5.37 8.99

10.00
1..42

3.36 4.41

‐
‐0.47
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
12
‐2.29
‐4.06
‐4.55 ‐0.10
‐5.76
‐7.41
‐8.94
‐9.00
13.27
‐1
‐17.54
‐21.75
Готовински ток целог про
ојекта
90
‐25.9
‐30.00
Готовински ток инвестито
ора
0

‐10.00
‐20.00
‐30.00

1

‐40.00

Слика 6‐5:
6 Ток новц
ца са соларнуу електрану инсталисане
и
снаге 30 kW, при цени ин
нвестиције од
д 30 000
EUR (100
00 EUR/kW), периоду под
дстицаја и оттплате кредитта од 12 годи
ина, уделу кр
редита у инвестицији
од 70%, кам
матној стопи од 6%, при 1200
1
сати рад
да годишње

Када је реч о тзв. со
оларним елеектранама, а у зависности од инстаалисане снааге и од тогаа да ли је
електраана изграђена на земљ
љи или је по
остављена на
н објекат, тренутне
т
цеене за прои
изведену
електри
ичну енергију крећу се у распону од 9 до 14,60 евро цеенти по киловат‐сату. При
П том,
управо због овако
о високих цена,
ц
а да би
б се пред
дупредила неконтроли
н
сана изград
дња тзв.
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соларни
их електран
на, које Србија финанси
ијски није у стању да подржи, нааведеним ур
редбама
одређен
н је и њихов тзв. максимални капаците
ет. Овај капацитет п
представља укупну
инстали
исану снагу свих соларних електрана у Срб
бији до које се Србијаа обавезала да ће
откупљи
ивати произзведену елеектричну ен
нергију по подстицајни
им ценама. Када је ре
еч о тзв.
соларни
им електран
нама, овај максимални
м
М и тренуутно је у поттпуности
капацитет износи 10 МW
расподеељен.
6..3.1.2

Биомаса

Слично као и у поггледу енерггије сунчево
ог зрачења, и биомаса представља врсту ОИЕЕ за коју
енергеттски менаџ
џер треба да буде способан да изврши прелим
минарну процену
п
располо
оживости и могућности коришћењ
ња и без по
осебне струччне помоћи
и. Такође, у општим
национаалним и реггионалним студијама врло
в
често нису
н
изнети довољно прецизни по
одаци, те
је потреебно да енергетски менаџер изврши процену и проверу овог поттенцијала у случају
непосто
ојања локалне судије о потенцијалима биомассе.
Када је реч о биомааси, поред разлике
р
у њеном
њ
порекклу (шумска, пољопривредна, из стточарске
произво
одње или отпада),
о
појјавном обли
ику (сечка, пелети, брикети, бали
ирана слама, течни
стајњак, итд.), разликују се и теехнологије њеног
њ
претвварања (саго
оревање, пр
роизводња биогаса)
б
у жељеену врсту енергије (еелектричну енергију, топлоту ил
ли комбиновану прои
изводњу
електри
ичне енерги
ије и топло
оте, течна и гасовита биогорива)). Стога се разликују и нивои
сложено
ости прелиминарне пр
роцене расположивости
и и могућности њеног ккоришћења
Најкомп
плекснија процена
п
по
одразумева коришћењ
ње биомасе као горивва у систем
мима за
спрегнууту производ
дњу топлотн
не и електр
ричне енергије и систем
мима даљин
нског грејањ
ња, било
непосреедно, било њеним преетварањем у биогас (и
или депонијјски гас), даакле у енер
ргетским
објектима средње величине (2
2‐10 МW) ко
ојима се снабдева већи број крајњи
их корисникка. У том
случају је ради про
оцене оправвданости ин
нвестиције неопходно поред проц
цене распол
ложивог
потенци
ијала биомаасе извршитти и саглед
давање потр
реба и прои
изводње и п
потрошње енергије
е
на цело
ој територи
ији ЈЛС, као
о и могућн
ности њеног сигурног дугорочно
ог обезбеђи
ивања и
складиш
штења.
Овакав приступ процени
п
по
ознат је по
од називом
м интеграти
ивни присттуп. Иако процена
оправдааности кори
ишћења био
омасе за осттале начине
е коришћењ
ња, за поједи
иначне обје
екте и за
постројеења мањихх снага може бити једн
ноставнија (нпр. коришћење биом
масе у котло
овима за
поједин
начне зград
де или изд
двојене појјединачне објекте,
о
као што су школе, сп
портско‐
рекреаттивни центр
ри, домови за стара лица, итд.), и у тим је случајевима п
пожељно сп
провести
неке елементе овог приступа.
Спровођ
ђење интеггративног приступа
п
пр
роцени рассположивоссти и могућ
ћности коришћења
биомасее изискује прикупљање
п
е података о:
о
1) секторима потрошње
п
е
енергије
у ЈЛ
ЛС,
нергетским системимаа који већ користе
2) постојећој енергетскојј инфраструуктури и ен
обновљиве изворе енеергије,
цијалима биомасе
б
у ширем региону ЈЛС
С, пољопри
ивредне,
3) расположиввим потенц
пореклом из
и сточарства, шумске, из
и индустрија прерада дрвета,
д
и
ијалима и управљању отпада
о
у ширем регионуу ЈЛС.
4) расположиввим потенци
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Слика 6‐‐6: Интеграти
ивни приступ
п процени оп
правданости коришћења биомасе

1) Подааци о сектор
рима потро
ошње енерггије у ЈЛС, као што су индустрија,
и
јјавна и потр
рошња у
домаћи
инствима, пр
редстављајуу потенцијал
лне, а можд
да већ и акти
ивне потрош
шаче овог ОИЕ.
О
Због
тога ови
и подаци треба да посл
луже ради што
ш реалније процене потреба
п
за еенергијом, посебно
енергијом за грејаање. Посебаан значај треба придати сектору јаавне потрош
шње – дире
ектним и
исницима општинских/
о
/градских буџета
б
(шко
олама, болницама, вр
ртићима,
индиректним кори
спортскко‐рекреативвни центри
има, домови
има за стар
ра лица, до
омовима заа незбринутту децу,
позориш
штима, домовима култууре и сл.).
2) Подааци о постојјећој енерге
етској инфр
раструктури
итреба да од
д опште поттребе за ен
нергијом
издвоје
е потребе заа коришћењ
њем биомасе као горив
ва и треба даа обухватајуу податке о:
 си
истемима заа производњ
њу, пренос и дистрибуц
цију електри
ичне енергијје, природног гаса и
то
оплотне енеергије, као тренутним сн
набдевачим
ма енергијом
м,
 по
отребама и могућностима изград
дње нових, односно замене
з
посттојећих енергетских
си
истема који користе фосилна горивва,
 ен
нергетским системима који већ кор
ристе обноввљиве извор
ре енергије..
3) Подааци о план
нским, инф
фраструктур
рним и логистичким условима за прикупљ
љање и
коришћ
ћење биомаасе за произзводњу енергије у ЈЛС треба
т
да обухватају под
датке о:
 сввим постојеећим плансским документима, од
дносно план
нираној изгградњи обје
еката за
пр
роизводњу енергије, по
осебно ОИЕЕ, и планирааном проши
ирењу потрееба за кориш
шћењем
ен
нергије,
 могућностим
ма и распо
оложивом возном парку јавни
их комунал
лних трансспортних
пр
редузећа и општим под
дацима и цеенама утоваара, истовар
ра и транспо
орта (манипулације)
раазличитих врста биомассе уколико те
т услуге пр
ружају трећаа лица,
У недостаткуу тачних (локалних и аж
журираних) трошкова, од помоћи у њиховој процени
п
може бити Табела
Т
6‐3, у којој су дате
д
оквирн
не јединичн
не цене траанспорта, уттовара и
исстовара бал
лиране слам
ме, израженее у еврима по
п тони балиране слам
ме. Цене су дате
д
и за
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сл
лучајеве кад
да се трансп
порт, утовар
р и истовар
р балиране сламе реализује ангаж
жовањем
тр
рећих лица на тржиштуу и за случајј када трансспорт, утоваар и истовар
р реализује власник
во
озног паркаа. Цене су структуиране
с
е према носивости кам
миона од 20
0 t и 25 t, као
к и на
осснову дужин
не транспор
рта.
Табела 6‐3:
6 Јединичн
не цене трансспорта, утоваара и истовар
ра балиране сламе
Цене преевоза балираане сламе и других
д
услуга
Димензи
ија бала слам
ме: пречник – 1,2 m (350 kg);
k 2,5x1,2x0
0,7 m (400 kg)); 2,5x1,2x1 m (500 kg)
Ред.
Цена [EUR
R]
бр.
20 t
25 t
Врста услуге
Соп
пствени возни
и
Изнајмљ
љивање Со
опствени воззни Изнајм
мљива
парк
парк
ње
њ
1.
Превоз слам
ме до
3,5
3,6
2,9
3,,0
30 km
2.
Превоз слам
ме до
4,1
4,3
3,4
3,,5
50 km
Сопствен
ни возни парк
Изнајјмљивање
3.
Утовар слааме
0,65
0,9
4.
Истовар сл
ламе
0,65
0,9

У исту сврху су
с у Табели 6‐4 дате цеене превоза дрвне биом
масе и други
их посредни
их услуга
у оквиру тран
нспорта. Као
о извор су искоришћен
и
не објављене цене услууга једног ЈП
П које се,
иззмеђу остал
лог, бави и продајом дрвне
д
грађе
е и огревно
ог дрвета. Ц
Цене су изражене у
EU
UR/m3, одно
осно у EUR//prm, (prm – просторни метар: једи
иница мерее за дрво сложено у
сл
ложајеве са шупљинама /најчешћее за просторно и цепано
о дрво/).
Табела 6‐4:
6 Цене пре
евоза дрвне биомасе
б
и др
ругих посред
дних услуга
Цене преевоза дрвне биомасе
б
и др
ругих услуга
Ред.
Врста услуге
бр.
1.
Превоз трупааца и танке обловине чети
инара
2.
Превоз трупааца лишћара
3.
У
Утовар
обловвине
4.
Истовар обло
овине
5.
Превоз простторног дрветта
6.
У
Утовар
простторног дрветаа
7.
Истовар проссторног дрвеета
8.
Рад трактораа ЛК‐81
9.
Рад трактораа ИМТ
10.
Рад булдожеера ТГ‐80
11.
Празан ход

Јед.
[m3]
[m3]
[m3]
[m3]
[prm]
[
[prm]
[
[prm]
[
[h]
[h]
[h]
[h]

10 km
m
3,32
2
4,14
4

Ценаа [EUR]
16 km
25 km
3,32
4,14
4,14
4,96

26 km
4,96
5,78
1,33
1,15
4,56
1,33
1,02
39,9
39,9
39,9
13,3

даци о рассположивим
м потенцијјалима био
омасе ‐ по
ољопривред
дне, порек
клом из
4) Под
сточарсства, шумске, из индустрија прераада дрвета ‐ у ширем региону
р
ЈЛС
С, у пречник
ку до 50
км, треб
ба да послууже за проц
цену теоријсског, техниччког и ствар
рно располо
оживог поте
енцијала
биомасе.
Процена потенцијала биомасе започињ
ње израдом
м прегледа свих расп
положивих ресурса
биомасее на територији ЈЛС, а у неким слуучајевима и у ширем по
одручју. С об
бзиром на то
т да ова
биомасаа може би
ити биљног (пољоприввредног и шумског) или
и
животи
ињског поре
екла, уз
додатнуу сепарисан
ну биоразгр
радиву фраакцију комууналног отп
пада, прегл
ледом је потребно
обухваттити све ове потенцијал
ле.
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Због тогга је за пољо
опривреднуу биомасу наајпре потре
ебно прикуп
пити податкее о:
1) просечним површинама под засадом појединихх пољопри
ивредних култура,
обухватајућ
ћи утицај њи
иховог плодореда, а поссебно:
a) житариц
ца (пшеница, јечам, овас, раж, кукуруз, хељда, пиринач, пр
росо),
b) индустри
ијског биљаа (уљана реепица, коно
опља, соја, сунцокрет, хмељ, лан
н, дуван,
итд.),
c) крмног биља
б
(репа, луцерка, деетелина, ливваде, пашњааци),
d) повртногг биља, и
e) воћа и гр
рожђа;
2) просечном годишњем
м приносуу по хектаару сваке од ових идентифи
икованих
пољопривр
редних култуура;
3) односу између основно
ог производ
да и биљнихх остатака18;
4) уделу који се од биљ
љних прино
оса може искористити у енергетсске сврхе. Тај
Т удео
19
обично износи ¼ биљних остатака [32] ;
5) власничкој структури површина по
од засадом;
6) начину уклаањања и евеентуалној тр
ренутној упо
отреби биљних остатакаа;
7) времену када је остатак доступан за
з преузимаање; и
8) заинтересованости влаасника и усл
ловима за усступање биљ
љног остатакка.
У случајју да не посттоје прецизн
нији подаци
и, за процен
ну просечног годишњег приноса по
о хектару
сваке од
д ових иден
нтификовани
их пољопри
ивредних кул
лтура се могу употреби
ити подаци у Табели
6‐5.

18

У ратар
рској произво
одњи после жетве
ж
или беербе биљака као споредни производи
и преостају тззв. биљни
остаци. Тако,
Т
на прим
мер, после жетве
ж
пшениц
це преостаје 5‐7
5 t/ha слам
ме, после жеттве кукуруза преостаје
п
8‐12 t/haa кукурузови
ине, сунцокрета 4‐6 t/ha надземних остатака
о
сунц
цокрета, сојее 3,5‐5 t/ha, шећерне
репе 40‐‐60 t/ha.
19

На осн
нову анализаа стручњака у различитим
м областима [32] се дошл
ло до закључка да није оп
правдано
сву биом
масу добијен
ну из остатакаа пољопривр
редне произвводње корисстити у енерггетске сврхе. Може се
рећи да ратари, сточчари, техноло
ози, машинц
ци, економистти и остали потенцијални
п
и корисници биомасе
опривреде имају опречна мишљења о томе у које би се свврхе биомасаа могла најккорисније
из пољо
употреби
ити. Ратари сматрају
с
да највећи
н
део биомасе тре
еба заорати и на тај начи
ин повећати плодност
земљиш
шта, сточари пак сматрајуу да биомасуу треба користити као пр
ростирку и заа производњ
њу сточне
хране, теермичари см
матрају да биомасу превассходно требаа користити за
з производњ
њу топлотне енергије,
итд. С др
руге стране, познато је даа биомасе им
ма у огромни
им количинам
ма, да се обн
навља сваке године и
да се неерационално
о користи. Жетвени остаттак се најчеш
шће спаљује непосредно на њиви, иако је то
законом
м забрањено. Могло би се усвојити ко
омпромисно решење да се 1/4 биомасе заорава или кроз
простиркку враћа њивви, да се од 1/4
1 производ
ди сточна храна, да се 1/4 користи за ггрејање објекката а 1/4
у осталее сврхе (у индустрији алкохола, намештаја, гр
рађевинског материјала,, папира, ам
мбалаже,
козметичких средстаава и др.). Наа овај би начин биле подм
мирене све привредне
п
делатности, с обзиром
о
пољ
љопривредне производње
е има у довољ
љним количи
инама.
на то да биомасе из остатака
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Хмељ

Дуван

Воћњаци

Виногради
В

Стајњак

Прино
ос
3,5 2,5 1,6 2 5,5
2,3
‐
2
‐
2
[t/ha]]
*Маса окласка је урачуната у масуу кукурузовине
т
стајњаака није урачуната у укупн
ну количину биомасе
б
**Маса течног

Уљана репица

Соја

Љуске
Љ
сунцокрета

Сунцокрет

Окласак *

Семенски
кукуруз

Кукуруз

Раж

Овас

Јечам

Пшеница

Култура

Табела 6‐5:
6 Просечни
и годишњи принос
п
пољопривредних култура

2,5

1,6

1

1,05

0,95
0

‐

У Табели 6‐6 су изл
ложени подааци о доњојј топлотној моћи и односу биљногг остатака и приноса
огу употреб
бити у случаају да не
за неке врсте остаттака пољопривредне производње, који се мо
постоје прецизнији
и подаци.

Однос
О
прино
ос/остатак

1:1

1:2

Врста биомасе

Стабљика
хмеља

17,4

14

14
4,7

14,5

17,55

1:1
1,1

1:2,5

1:2,5

Остаци резидбе
у виноградима

Стајњак

1:1,1

Остаци резидбе
у воћњацима

Hd,i (kЈ/t)

13,85

Стабљика
дувана

Доња то
оплотна моћ

Љуске
сунцокрета

Кукурузовина
13,5

13,85

14,15

14

23

1,05 t/ha

0,95 t/ha

Однос
О
прино
ос/остатак

Слама од соје

Ражена слама
14

Hd,i (kЈ/t)

Стабљика
сунцокрета

Овсена слама
14,5

Доња то
оплотна моћ

Окласак

Јечмена слама
14,2

Врста биомасе
б

Кукурузовина
семенског
кукуруза

Пшенична слама
14

Слама уљане
репице

Табела 6‐6:
6 Доња топ
плотна моћ биљних
б
остаттака и прино
оса

15,7
1:2

На осно
ову свих при
икупљених података могуће је изр
рачунати вр
редност теор
ријског енергетског
потенци
ијала пољо
опривредне биомасе на
н неком подручју на годишњем нивоу или
и укупну
количин
на пољопри
ивредне био
омасе Eteo,poolj . Овај теоријски потеенцијал израачунава се као
к збир
свих појјединачних теоријских енергетскихх потенцијал
ла на годиш
шњем нивоу:
E teo.polj    w i  mi , ј  Hd ,i
ј

i

Где је:
б
остатака и прин
носа и‐те пољ
љопривредн
не културе[‐‐],
wi ‐ масени однос биљног
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дишњи прин
нос и‐те пољ
љопривредн
не културе на ј‐тој парцеели [т]
m i ‐ год

Hd,i ‐ дооња топлотн
на моћ остаттака и‐те пољ
љопривредне културе [кЈ/т]
[
Поред теоријског потенцијал
ла се дефинише и теххнички ене
ергетски по
отенцијал биомасе.
б
Техничкки енергетски потенцијјал има мањ
њу вредносст од теоријјског. Овај потенцијал узима у
обзир да
д се од цел
локупне массе произвед
дених остатаака биомасее један део
о заорава, да се део
папира, ам
користи
и за исхрану стоке а део
д у индустрији грађ
ђевинског материјала,
м
мбалаже,
козмети
ичких средстава и сл. Процена
П
је да
д технички
и енергетски
и потенцијал
л износи иззмеђу 25
20
и 30 одсто теоријскког енергетсског потенц
цијала биомаасе , па се на страну ссигурности узима
у
да
је:

Eteh.ppolj  0,25  Eteo.polj
t
о, стварно располож
живи енерггетски поте
енцијал по
ољопривред
дне биомаасе, као
Коначно
најважн
нији податаак за процену потенц
цијала, пред
дставља теек део техн
ничког поте
енцијала
биомасее и то онајј њен део за
з који реално постоји
и могућностт да се при
икупи, посредством
откупа или преузимања. Због уситњеностти парцела и производ
дње пољопривредних култура,
стварно
о располож
живи потен
нцијал пољ
љопривредн
не биомасе обично представљ
ља само
биомасу која може
е да се преуузме са већи
их газдинстаава и фарми.
Као и у случају пољ
љопривредн
не биомасе, пожељно је и у поглед
ду шумске б
биомасе пр
ретходно
прикупи
ити све опш
ште информаације о шум
мском фонд
ду који посто
оји на теритторији ЈЛС, врстама
шума, њиховом природном
п
прирасту, количини дрвне
д
биом
масе која н
настаје крчењем и
чишћењ
њем шума, топлотној моћи, садржају влаге
е, али и начину
н
упраављања шуумама и
власниччкој структур
ри.
На осно
ову тих под
датака могућ
ће је израчунати вред
дност теоријјског енергетског поте
енцијала
E
шумске
е биомасе на
н неком подручју на годишњем нивоу teoo,šum , као зб
бир свих по
ојединих
теоријскких енергетских потенц
цијала свих врста
в
шума на годишњеем нивоу:
E teo.šum
m     m i , ј  H d ,i
ј

i

Где је:
одишњи при
иродни прираст и‐те вр
рсте шуме наа ј‐тој парцеели (t)
 m i ‐ го

Hd,i ‐ дооња топлотн
на моћ и‐те шумске
ш
массе на ј‐тој парцели [кЈ/т]], чије су вреедности датте у
Табели 6‐7.
датака, за одређивање
о
е годишњег природногг прираста се
с може
У недосстатку прецизнијих под
користи
ити податак да специфи
ично годиш
шње повећањ
ње запреми
ине дрвета износи 0,02
25 m3/m3
за буковве и храстовве и шуме см
мреке у наш
шим климатсским услови
има.
С обзир
ром на то да
д је однос између зап
премине по
осеченог дрвета и запр
реминског прираста
п
дрвета у шумама Србије око 50%, ова вредност
в
би
и се могла употребити
и за грубу процену
техничкког потенцијјала шумскее биомасе. Такође,
Т
важ
жно је прим
метити да зеемље са раззвијеном
инфрасттруктуром у шумама и добрим упр
рављањем шумама
ш
бел
леже и до 75
5% искориш
шћености
од годи
ишњег прир
раста дрветта у шумам
ма. Под појмом добраа инфраструуктура се углавном
у
подразуумева разви
ијена мреж
жа квалитетн
них шумски
их путева ко
оја покриваа све деловве шуме.
20

Једин
но знатно одступање од ових пр
роцената по
остоји у слуучају остатаака од воћаарства и
виноград
дарстава, гдее овај процен
нат износи 90
0%.
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Србија би
б могла повећати поттенцијал за одрживо коришћење
к
дрва у шум
мама побољ
љшањем
инфрасттруктуре у њима
њ
[32].
Међутим, овако од
дређен техн
нички потен
нцијал има ограниченуу корисну ввредност, је
ер се по
правилуу сва посечена шумскаа биомаса већ
в на неки
и начин кор
ристи, било као огревн
но дрво,
било у индустрији
и
прераде дрвета или пр
роизводње папира,
п
а и зато
з
што вр
редност ене
ергетског
потенци
ијала шумскке биомасе у изузетној мери
м
зависи
и од садржааја влаге, а ш
што се може
е видети
у Табел
лама 6‐7 и 6‐8.
Табела 6‐7:
6 Енергетскке вредности
и дрвних горива произведених од буккве при различитим проц
центима
влажноссти

Влажн
ност
(v) u %

0
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Компактно дрво
д
(solid wood
d)
Д
Доња
Густтина
топло
отна моћ
(kg/m3)
(kW
Wh/m3)
68
80
3
3400
69
97
3
3088
70
07
4
495
71
18
502
74
44
521
79
98
558
85
59
601
93
30
651
1015
711
1117
782

Бук
ква
Огревно
о дрво
(1m
m)
Доња
Г
Густина
то
оплотна моћ
(
(kg/m3)
(kWh/m3)
476
2380
488
2162
495
2052
502
1941
521
1865
558
1840
601
1811
651
1777
711
1737
782
1688

Комп
пактно дрво
(so
olid wood)
Доњ
ња
Густина
топлотна
а моћ
(kg/m3)
(kWh/m3)
272
1360
0
279
1235
5
283
1172
2
287
1109
9
298
1066
6
319
1052
2
344
1035
5
372
1015
5
406
992
2
447
965
5

Табела 6‐8:
6 Енергетскке вредности
и дрвних горива произведених од смрче при разл
личитим проц
центима
влажноссти
Влажн
ност
(v) u %

0
10
20
30
40
50

Компактно дрво
д
(solid woo
od)
Доња
Густина
топл
лотна моћ
(kgg/m3)
(kkWh/m3)
4
430
2269
4
453
2123
4
483
1973
542
1893
6
633
1832
7
759
1746

Смрча
Огревн
но дрво
(1
1m)
Доња
Густина
топлотна
т
моћ
ћ
(kg/m3)
(kWh/m3)
301
1589
317
1486
338
1381
380
1325
443
1282
532
1222

Др
рвена сечка
(G30)
Доњ
ња
Густина
топлотнаа моћ
(kg/m3)
(kWh/m3)
172
908
8
181
849
9
193
789
9
217
757
7
253
733
3
304
698
8

Због тогга при анали
изи потенци
ијала шумскке биомасе треба
т
посеб
бну пажњу о
обратити на анализу
индиректних потен
нцијала у које
к
спадајуу дрвни осттатак у шум
марству и дрвни остааци који
настају у индустријји прераде дрвета.
Наиме, одрасло др
рво се састо
оји од стабл
ла, дебелихх грана, танких грана и пања са кореном.
к
Будући да су техни
ичко дрво21 и просторн
но дрво22 двва главне вр
рсте сортим
мента („прои
извода“)

21

Техниччко дрво чинеобло дрво,ттрупци (разврстани по класама и одго
оварајућим пр
речницима, као
к и
намени) различитих врста лишћар
ра (букве, храаста, тополе, домаће топо
оле, врбе) и ччетинара (јеле‐смрче,
белог и црног
ц
бора), рудничко др
рво, танка об
бловина, стуб
бови за водовве, обла грађ
ђа за кровне
конструккције, и др.
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које се износе из шуме,
ш
од уккупне дрвнее масе у шууми обично остаје као неискориш
шћен тзв.
дрвни остатак.
о
Такко при сам
мој сечи дрввета око 90
0% представљају сорти
именти, а око
о 10%
предстаавља дрвни
и остатак који настааје при се
ечи [3]. Поред овога, у шуми
и остају
неискор
ришћени деелови дрветта, као што су кора, тан
нке гране и пањеви, ли
ишће и игли
ице, који
чине окко 42% укупн
не запремин
не дрвне маасе дрвета.
Уколико
о се ови неи
искоришћен
ни делови и остатак сече већ не при
икупљају и п
продају, тре
ебало би
их обухвватити анал
лизом процеене потенци
ијала шумске
е биомасе. У равничарсским шумам
ма, где је
приступ
п сваком деелу шуме лак,
л
могућее га је гото
ово у потпууности иско
ористити. Међутим,
М
проценаат шумских остатака ко
оји се могу извући из шуме је маањи у плани
инским шум
мама, са
врло сттрмим наги
ибима, са путном
п
инф
фраструктуро
ом у лошем
м стању, и где је неопходно
заштити
ити земљиште од ерозије. Мн
ного већа количина шумских остатака би
б била
искориш
шћена него што је то сада случај да
д је шумскка инфрастр
руктура бољ
ља а цена за шумске
остатке одговарајућ
ћа.
При деттаљнијим проценама треба
т
имати
и у виду да се пањеви не ваде уввек из земљ
ље. Дрва
тополе су обично млада
м
са реелативно пл
литким коре
еном, те се после сече дрвета пањ
њ тополе
лако ваади из земљ
ље. Међутим
м, буква и храст
х
одабр
рани за сечу су обично
о старија др
рвећа са
дубљим
м корењем, услед чега њихово
њ
корење обично
о остаје у зем
мљишту.
у дрвни осстаци који настају
Други важан
в
потен
нцијални иззвор дрвне биомасе представљај
п
н
у
индустр
рији прерад
де дрвета, било
б
да се ради о пр
реради дрвеета у пилан
нама или финалној
ф
преради
и дрвета као
о, на пример, у индустр
рији намешттаја или про
оизводњи др
рвених плочча.
Наиме, после прер
раде дрвета настају три главне врстте остатака према вели
ичини: кора, крупни
остаци након
н
сечењ
ња обловинее и ситни осстаци (пиљевина, струго
отина, дрвнаа прашина).. Обично
је од уккупне количчине дрвета која се преерађује у пи
иланама изм
међу 50% и 65% комер
рцијални
произво
од, а остатак је дрвни отпад
о
(Табел
ла 6‐9). У зависности од
д квалитета остатка, на пример
да ли јее кора скин
нута или не, остатак мо
оже да се искористи
и
з производ
за
дњу дрвених плоча.
Остатакк се може ко
ористити и као
к огрев.
Табела 6‐9:
6 Остаци у пиланама

Комерци
ијални главн
ни производ
Остаци
Крупни комади
к
Струготи
ина
Ситни ко
омадићи и пр
рашина
Укупно
Кора

Тврди лиш
шћари
(буква, хр
раст)
(%)
50

Мекки лишћари и
четинари
(%)
65

24
18
8
100
14*

12
14
7
100
14*

*) кора јее додатни осстатак

У финалној преради дрвета, производњ
њи намештааја, прозораа и врата, ссе користи осушено
о
резано дрво. Коли
ичина остаткка зависи од
о финалног производаа и примењ
њене технол
логије. У
Табели 6‐10 су при
иказани уоб
бичајени уд
дели главног комерцијаалног произзвода и раззличитих
остатакаа приликом коришћења резаног др
рвета.
Табела 6‐10:
6
Остаци у финалној преради
п
дрве
ета када је ре
езано дрво сировина
с
22

Просто
орно дрво чин
не техничка облица
о
и цеп
паница (букваа, храст, остал
ли тврди и мееки лишћари
ии
четинари
и), целулозно
о дрво и дрво
о за дрвне пл
лоче (тврди и меки лишћаари и четинар
ри), огревно дрво
д
тврдих и меких лишћ
ћара и четинаара одговарајјућих класа.
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Удео ((%)
35

Главни
и комерцијал
лни производ
д
Остаци
и
После сецања
с
После финалне
ф
обр
раде

57
3

Међутим, постоје и други про
оцеси производње прои
извода од дрвета,
д
на пример прои
изводња
к
могуу бити иско
оришћене различите вр
рсте дрвнихх остатака. Тако,
Т
на
дрвенихх плоча, у којима
пример
р, у производњи пресовване ивериц
це главну си
ировину преедставља таакозвано пр
росторно
дрво, то
о јест посеччено дрво, као и крупн
ни остаци настали
н
токо
ом примарн
не прераде дрвета.
Како је у Србији производња
п
плоча од пресоване иверице заснована на буковом дрвету,
д
а
количин
на коре у си
ировини за производњуу пресоване
е иверице не
н сме да пр
ремашује 10
0%, то се
са буковог дрвета не скида ко
ора. Из тог су разлога остаци у пр
роизводњи пресоване иверице
врло маали, свега 15%, и састојје се од дрввене прашин
не и крупни
их остатака о
од сечења плоча
п
на
правилн
не облике. При том, највећи
н
део
о крупних остатака
о
мо
оже бити р
рециклиран,, то јест
враћен и поновно
о искоришћ
ћен за прои
изводњу пл
лоча, а сам
мо мали деео остатака у овим
предузеећима остајее неискориш
шћен.
Коначно
о, у анализи
и енергетско
ог потенцијала шумске
е биомасе, потребно
п
јее посветити посебну
пажњу биомаси ко
оју је могућ
ће прикупитти из парко
ова на тери
иторији ЈЛС,, а која насстаје као
последи
ица њихово
ог одржавањ
ња и чишћеења. У одре
еђеним ЈЛС
С је до дрвн
не биомасе
е могуће
доћи и кроз посл
лове одржавања водоттокова и далековода,
д
па је и о
овај извор биомасе
б
потребн
но укључити
и у анализу. На крају, ан
нализом је потребно об
бухватити и постојеће фабрике
ф
за прои
изводњу пе
елета, брике
ета и осталих производ
да од остаттака дрвета који се користе за
дрвну и пољоприввредну биом
масу и дрвн
не остатке са
с територије ЈЛС, треттирајући их као већ
постојећ
ће потрошачче биомасе.
И остаттак сточарскке производ
дње предсттавља обновљиве изво
ор биомасе. Остатак стточарске
произво
одње у највећој мери чини
ч
животи
ињски изметт, који се мо
оже користи
ити као сиро
овина за
произво
одњу биогаса. Много мањи
м
остатак сточарскке производ
дње чине осстаци из кл
ланица и
прехрам
мбене индусстрије, као и остаци и отпад
о
од пре
ераде коже.
У склад
ду са преттходним пр
риступом, и овде је могуће од
дредити тео
оријски ене
ергетски
потенци
ијал од сточарске произзводње, пом
моћу изразаа
E teo, stoč    z i , ј  mi  Yi  Hd ,i
ј

i

где је:
z i , ј ‐ бррој животињ
ња и‐те врстее на ј ‐тој фаарми,
аса течног сттајњака који
и произведее једна живо
отиња и‐те врсте
в
[т],
m i – ма
ичина биогааса који се добије
д
од јед
дне тоне теччног стајњакка животиња и‐те врсте
е,
Yi ‐ коли

Hd ,i ‐ дооња топлотн
на моћ биоггаса произвееденог од те
ечног стајњаака животињ
ња и‐те врстте.
Приближне масе сттајњака, очеекивана про
оизводња би
иогаса и доњ
ња топлотнаа моћ биогасса за
различи
ите врсте сто
оке и живин
ну дате су у Табели
Т
6‐11
1.
Табела 6‐11:
6
Количин
на стајњака, очекивана производња
п
биогаса
б
и до
оња топлотнаа моћ за разл
личите
врсте сто
оке и живинуу
Течни стајњак [t/ггод]
Говеда
Свиње
Живина

1,62
0,30
0,021

Ко
оличина биоггаса
[m3/tt течнога стајјњака]
245
430
450

Хд
[GЈ/m3]
0,0216
0,0216
0,0234

На краају, ова пр
релиминарн
на проценаа располож
живости трееба да об
бухвати и анализу
располо
оживости коришћења
к
комуналн
ног, комерцијалног или
и
индусттријског оттпада у
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енергеттске сврхе.. За спро
овођење анализе
а
је неопходн
но претход
дно прикуупити и
системаатизовати податке
п
о јавним и јавним комуналним
к
м предузећима која се баве
управљањем комуналним отпадом и од њих прикуп
пити информ
мације о кол
личинама и саставу
комунал
лног, комерцијалног и индустри
ијског отпад
да, количинама чврсттог отпада које се
генериш
шу по стано
овнику, про
оцени орган
нске фракци
ије, као и остале
о
инфо
ормације у вези са
управљањем отпад
дом у регион
ну (нпр. како се спроводи прикупљ
љање, да ли постоји сор
ртирање,
да ли се спровод
ди засебно прикупљањ
ње „зелено
ог отпада“, да ли је могуће саггоревати
индустр
ријски отпад
д, итд.).
Заједни
ичко за све врсте ОИЕ, као и све врсте отпад
да, је да ан
нализа могуућности коришћења
треба да
д обухвата и анализу могућностти и трошко
ова транспо
орта од месста преузим
мања до
места коришћењаа, као и анализу
а
мо
огућности и трошковаа складишттења прикуупљеног
енерген
нта.
На Слиц
ци 6‐7 су приказани осн
новни елемеенти који морају
м
бити узети у обзир у интегративном
приступ
пу прелимин
нарној проц
цени располо
оживости и могућности
и коришћењ
ња ОИЕ и отп
пада.

Слика 6‐7: Интегративни пристууп процени расположиво
р
ости и могућн
ности кориш
шћења ОИЕ и отпада

6.1.1.1

Могуће технологије
т
е за произво
одњу енерги
ије из биома
асе [34]

Котлови
и на биомассу у системи
има даљинсског грејањаа (СДГ)
Котлови
и као гориво могу да користе
к
дрввну сечку изз шума или
и из дрвне и
индустрије, пелете
(дрво, сламу)
с
или саму
с
сламу.
Ако је садржај
с
влааге у горивуу изнад опссега 30–35%
%, као што је
ј то случај код шумскке дрвне
сечке, неопходно
н
би било пр
рименити решење
р
са кондензаци
ијом димни
их гасова. Вредност
В
степенаа корисности
и првенствеено зависи од
о температтуре конден
нзације, чијаа је вредносст нешто
већа од
д температууре топле воде
в
у повр
ратном водуу СДГ. У до
обро осмиш
шљеним сисстемима,
темпераатура топлее воде у поввратном вод
ду је нижа од
о 40оC, што
о доприноси
и повећању степена
корисно
ости поменуутих котловаа. Нека су по
остројења опремљена
о
расхладним
м уређајимаа како би
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се оствварила потпуна кондеензација ди
имних гасо
ова, чиме се додатно
о повећава степен
корисно
ости постројјења.
Котлови
и који кориссте сламу каао гориво морају бити опремљени
о
врећастим филтерима (уместо
електро
офилтера – уобичајено
о решење каада се као гориво кор
ристи дрвнаа сечка), какко би се
обезбед
дила смањеена емисија штетних материја.
Типични
икотлови наа дрвну сеччку могу се релативно лако
л
регули
исати у току рада, у расспону од
25% до 100% пуно
ог капацитета, а да се при том не крше успостављени стандарди емисије
штетнихх гасова.
• Уобичајене снаге котло
ова који кор
ристе дрвну сечку крећуу се у распон
ну од 1 до 12 МW.
Номинаални инвестициони трошкови за оввакав тип по
остројења иззносе измеђ
ђу 500 и 1.10
00€/kW,
• Трошкови рада
р
и одрж
жавања: 0,00
054 €/kWh.
Уобичајјене снагеко
отлова који користе слааму крећу се у распону од 1 до 12 М
МW.
• Номинални
и инвестицио
они трошко
ови за овакав тип постро
ојења износсе између 500 и
1100€/kW.
• Трошкови рада
р
и одрж
жавања: 0,00
04€/kWh.
Мотори
и са унутраш
шњим сагор
ревањем
Мотори
и са унутрашњим саго
оревањем (С
СУС мотори
и) имају ши
ироку прим
мену у прои
изводњи
електри
ичне енерги
ије, како за покривањее базног, таако и за по
окривање вр
ршног оптерећења.
Произво
оде се у расспону снага од неколикко киловата па до 10 MW. Ако је потребна већ
ћа снага,
понекад
д је исплати
иво користитти више мотора. У комбинованој производњи
п
и могу прои
изводити
топлу во
оду или пар
ру ниског притиска.
Постоје два основвна типа мо
отора која су
с у комерцијалној уп
потреби: ОТТО и ДИЗЕЛ
Л мотор.
Разликуују се по врсти горива коју користте и начину паљења см
меше горива и ваздухаа. ДИЗЕЛ
мотори као гориво користе биодизел, а ОТО
О мотори као гориво могу да кор
ристе приро
одни гас,
цијалне гасо
ове из проц
цеса гасификације. (На тржишту постоје вари
ијанте са
биогас, као и спец
могућно
ошћу кориш
шћења разли
ичитих врстаа горива.)
Код СУС
С мотора, 30%
3
топлотее доведене горивом од
дводи се раасхладним ф
флуидом у кућиште
мотора,, док се 30%
% одводи изздувним гасо
овима. Темп
пература изздувних гасо
ова може даа варира
од 650°°C на пуном
м оптерећењ
њу па до 50
00°C на опттерећењу од 60% за четворотактн
ни гасни
мотор.
Гасни мотори
м
стар
ртују релати
ивно брзо (достизање радног реежима за 5––15 минутаа). Гасни
моторивелике снагге обично имају
и
степеен корисноссти изнад 40%.
4
У случаајевима кад
да гасни
мотори раде са био
огасом, могууће је очеки
ивати нешто
о нижу вред
дност степен
на корисностти самог
гасног мотора,
м
за 1%.
СУС моттори су поггодни за ко
омбиновануу производњ
њу. У комби
инованој пр
роизводњи могу да
произво
оде топлу во
оду или пар
ру ниског пр
ритиска за процес
п
или потребе централног гр
рејања. У
комбинованом реж
жиму рада, укупни стеепен корисн
ности креће се у распо
ону од 86% до 94%.
Цена заа инсталисани сет се креће
к
од 1 000 до 1 500€/kW. Мееђутим, у сл
лучајевима када се
користи
и биогас са изузетно великим
в
саадржајем суумпора, пад
д укупног сстепена кор
рисности
(комбин
нована прои
изводња топ
плотне и електричне ен
нергије) мож
же се кретатти у опсегу од
о 10 до
15 одстто, тако да се
с поменутаа вредност креће у опсегу од 73%
% до 79%. Д
Додатни ном
минални
трошкови приликом коришћењ
ња биогаса као погонскког горива крећу
к
се у о
опсегу од 1 050
0 до 1
600€/kW
W.
Укупни трошкови рада и одр
ржавања износе измеђ
ђу 0,0074 и 0,011€/kWh. Могући додатни
трошкови за рад и одржавањее могу досећ
ћи вредностт од 0,008€//kWh по свааком произвведеном
киловатт‐сату електр
ричне енерггије у случајју коришћењ
ња биогаса.
Стирлин
нг мотор
Стирлин
нг мотор раади на при
инципу темп
пературне разлике
р
којја се генери
ише у спољ
љашњим
јединиц
цама за греејање, одно
осно за хлаађење. Једаан део моттора се кон
нстантно наалази на
високој температур
ри, док се други константно налази
и на знатно нижој темп
ператури. У оваквом
типу мо
отора као радни
р
флуид
д се најчеш
шће користе
е водоник или
и хелијум
м под прити
иском. У
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наведен
ним услови
има, радни флуид стр
руји измеђуу „загрејанее“ и „хладн
не“ стране мотора
погонећ
ћи клипни си
истем мотор
ра.
Као гориво се могуу користити дрвна сечкаа, остаци др
рвно‐прерађ
ђивачке инд
дустрије, ене
ергетски
усеви и сл. Захтееви који се
с односе на садржаај влаге и величину горива заввисе од
конструукционог реешења гасиф
фикатора. Стирлинг
С
мо
отор може користити
к
и природни гас или
минерално уље као
о гориво.
Стирлин
нг мотор пр
роизводи електричну
е
и топлотнуу енергију. Вредност сттепена корисности,
када сее као гориво
о користи дрвна
д
сечка, износи окко 18%. Стирлинг мотор може да оствари
електри
ичну снагу од5kWе.. За остваривање
о
е веће снаге
е је неопход
дно извршитти инсталаци
ију више
оваквихх јединица које
к могу да имају зајед
днички гасиф
фикатор.
Главна предност сттирлинг моттора огледа се у чињени
ици да као гориво
г
могуу да користе
е остатке
из шумаарства и пољ
љопривредее, који обично имају вр
рло ниску еккономску вр
редност. Пор
ред тога,
ниво ем
мисије је веома низакк. Коначно, захтеви у погледу од
државања сстирлинг мо
отора су
знатно нижи
н
у порееђењу са ОТТО и дизел моторима.
м
С друге стране, глаавни недостатак је релаативно висо
ока цена у односу
о
на ОТТО и дизел моторе.
Због тога је идеално овакве моторе
м
користити у баазном режиму рада, у случајевима где се
захтева велики бро
ој радних сатти, 6 000–8 000
0 часова годишње.
г
Карактееристичневр
редности за постројењее (стирлинг мотор,
м
до 37kW
3
e, горив
во: биомасаа):
Степен корисности за производњу електричне енерги
ије: ηе = 20%
%,
• номинални инвестицио
они трошкови за овакавв тип постро
ојења: 5 000
0€/kW,
• фиксни годишњи трошкови рада и одржавања: 32€/kW/ггод,
• променљив
ви трошкови
и рада и одр
ржавања: 0,0026€/kWh..
Гасне туурбине
Гасне туурбинеимајју широку примену
п
у производњи
и електричн
не енергијее и у комби
инованој
произво
одњи. Основни елемен
нти гасне туурбине су туурбокомпреесор, грејна комора и турбина.
т
Постоје два основн
на типа гасни
их турбина:
• гасне турби
ине изведене од авионсских мотора (аеродеривватне гасне турбине),
• индустријск
ке турбине намењенее само за стационарну примен
ну у енерге
етици и
индустрији..
Уобичајјена горива су природн
ни гас и дизел гориво. Неке гасне турбине
т
мо
огу да кориссте друге
типове горива, био
огас или теччни нафтни гас. С друге
е стране, од
дређене гасне турбине могу да
буду ко
онструкцион
но прилагођ
ђене да користе различчите типовее горива (гас/дизел гор
риво). За
гасне туурбине којее као гориво
о користе гаас се мора обезбедити
и радни при
итисак гаса у опсегу
20–67baar, у зависно
ости од посттојећег степена сабијањ
ња гасне турб
бине.
Као реззултат рада гасне турб
бине се доб
бијају електтрична енер
ргија и – опционо – топлотна
т
енергијаа (рекуперација продукката сагореввања на излазу из турби
ине).
Распон инсталисане снаге крећ
ће се од 20kkWe до 330M
MWe.
Гасне туурбине се релативно
р
брзо избацују из погонаа и поново стартују,
с
за неколико минута,
м
и
на тај начин
н
успеш
шно покриваају вршно оптерећење.
о
. Међутим, свако заусттављање и поновно
покретаање непоср
редно утичее на трошккове одржаавања и уччесталост реедовних се
ервисних
активно
ости. Гасне турбине могу
м
да рад
де и на паарцијалном оптерећењ
њу, што довводи до
смањењ
ња вредностти степена корисности
к
( е).
(η
Степен корисности
игасних турб
бина мале и средње снаге обично износи 25–35%, а за веће
турбинее се вредносст креће у опсегу од 34%
% до 44%. Цена
Ц
за инстталисани сетт варира у опсегу од
400 до 900
9 €/kW.
Примен
на гасних туурбина којее раде у ко
омбиновано
ом циклусуу најчешћа је у постро
ојењима
инстали
исане снаге преко 15MW
W.
У комби
инованом режиму радаа (у комбинацији са кондензацион
ном турбино
ом) у постро
ојењима
веће ин
нсталисане снаге, степеен корисности се крећ
ће у распону од 55% д
до 58%. Ном
минални
инвести
ициони трош
шкови за оваакав тип посстројења крећу се од 87
70 до 950€/kkW.
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У комби
инованом режиму радаа (у комбинаацији са про
отивпритисн
ном турбино
ом) у постро
ојењима
средње и мање инсталисане снаге, степ
пен корисно
ости се крећ
ће у распон
ну од 40% до 55%.
Номинаални инвестициони трошкови за оввакав тип по
остројења сее крећу од 1
1100 до 1600
0€/kW.
Постројјења за ком
мбиновану производњу
п
у топлотне и електричн
не енергије
Основнее компоненте постро
ојења обухвватају: систтеме за пр
рипрему и транспорт горива
(биомассе), парни ко
отао, парну турбину, генератор и котао
к
утилиззатор (топло
оводни или парни).
У овакввим постројеењима је, опште
о
узев, могуће кор
ристити био
омасу са удеелом влажн
ности до
60% (дрвена сечкка), док је максималн
ни дозвоље
ени удео влажности
в
за сламу 30%. За
коришћ
ћење пелетаа у оваквим постројењима захтева се
с удео влаж
жности ниж
жи од 10%.
Дрво јее дефинитиввно најпожељније био
огориво збо
ог најмањегг удела неп
повољних материја.
м
Пољопр
ривредна маса,
м
попут сламе и мискантуса,
м
има знатн
но већи удео азота, сумпора,
с
калијум
ма и хлора, што доводи
и до знатно
о већих вред
дности прим
марне емиссије NОx и повећава
п
количин
ну пепела и утиче на по
ојаву корози
ије и таложе
ења на површинама коттла.
Уобичајјени инсталисани капацитет овакввих построје
ења креће се у опсегуу од 1 до 10
0МWe за
мала по
остројења, односно
о
од 10
1 до 50МW
We за постројјења средње снаге.
Карактееристичне вредности заа постројењ
ња (парна туурбина сред
дње снаге 1
10‐50 МWe, гориво:
дрвена сечка):
• степен кори
исности за производњу
п
у електричне
е енергије: ηе = 29%
• укупни степ
пен корисно
ости (без кон
ндензације димних
д
гасо
ова): η = 64%
%
• укупни степ
пен корисно
ости (са конд
дензацијом димних гасо
ова): η = 77%
%
• номинални инвестицио
они трошкови за овакавв тип постро
ојења: 4 000
0€/kW
• фиксни годишњи трошкови рада и одржавања: 29€/kW/ггод.
• променљив
ви трошкови
и рада и одр
ржавања: 0,0039€/kWh
Карактееристичне вредности заа постројењ
ња (парна туурбина сред
дње снаге 1
10‐50 МWe, гориво:
слама):
• степен кори
исности за производњу
п
у електричне
е енергије (н
на пуној снаази): ηе = 29%
• укупни степ
пен корисно
ости (без кон
ндензације димних
д
гасо
ова): η = 64%
%
• укупни степ
пен корисно
ости (са конд
дензацијом димних гасо
ова): η = 72%
%
• номинални инвестицио
они трошкови за овакавв тип постро
ојења: 4 000
0€/kW
• фиксни годишњи трошкови рада и одржавања: 40€/kW/ггод.
• променљив
ви трошкови
и рада и одр
ржавања: 0,0064€/kWh
(противпритисна пар
Карактееристичне вредности
в
п
постројења
рна турбина мале снааге 0,6–
4,3МWe, гориво: др
рвена сечкаа):
• степен кори
исности за производњу
п
у електричне
е енергије (н
на пуној снаази): ηе = 25%
• номинални инвестицио
они трошкови за овакавв тип постро
ојења: у опсегу 5 000–7
000€/kW
• укупни фиксни годишњ
њи трошкови
и рада и одр
ржавања: 15
50€/kW/год.
Карактееристичне вр
редности по
остројења (п
противпритисна парна турбина маале снаге 8–
–10МWe,
гориво:: слама):
• степен кори
исности за производњу
п
у електричне
е енергије (н
на пуној снаази): ηе = 29‐30%
• укупни степ
пен корисно
ости: η = 90%
%
• номинални инвестицио
они трошкови за овакавв тип постро
ојења: у опсегу од 5 000
0 до 7
000€/kW
• укупни фиксни годишњ
њи трошкови
и рада и одр
ржавања: 4%
% од инвесттиције.
6.3.2

Мере под
дстицаја за
з коришћ
ћење биом
масе

Поред бројних по
озитивних својстава ко
оришћења локалних
л
енергетских ресурса, см
мањења
емисијее CO2 и друугих еколош
шких предно
ости у одно
осу на коришћење фоссилних гори
ива, a за
разликуу од случајаа када се би
иомаса кори
исти за грејање, производња елекктричне ене
ергије из
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биомасее још увекк није екон
номски испл
латива, пре
е свега збо
ог високе и
инвестицион
не цене
електраане на биомасу, неколико пута виш
ше од цене конвенциона
к
алне електр
ране.
Због тогга, како би изградњу ел
лектрана наа ОИЕ учини
ила исплати
ивом и подсстакла је, Ре
епублика
Србија је
ј у оквиру већ описаног „feed in“ тарифног система
с
(вид
ди одељак 6
6.3.1.1) пред
двидела
подстиц
цајне цене и за електричну енер
ргију произвведену на овај
о
начин. У складу са овим
системо
ом, гаранто
овани снабд
девач (трен
нутно ЈП Ел
лектропривреда Србијје) обавезаан је да
произвеедену електтричну енергију из ОИЕ 12 година откупљује по
п ценама одређеним у Уредби
о подсттицајним меерама [2], које
к
су знаттно више од
о тржишни
их. У случајуу тзв. електтрана на
биомасуу, а у зави
исности од инсталисан
не снаге ел
лектране, тр
ренутне цене за прои
изведену
електри
ичну енергију крећу су у распону од 8,22 до 13,26 c€/kW
Wh а за елеектране на биогас
б
у
распонуу од 15 до
о 18,333 c€
€/kWh. Остаале подстиц
цајне цене приказане су на Слиц
ци 6‐8, а
детаљнији услови су
с утврђени у трима уреедбама који
има је ова об
бласт уређена [2‐4].

Сликаа 6‐8: Подсти
ицајне цене за
з електричну енергију пр
роизведену и
из ОИЕ

На репуубличком ни
ивоу за садаа нису предввиђене никаакве субвенције за кори
ишћење био
омасе за
грејањее, било да се ради о системим
ма даљинсског грејањ
ња или среедњим или малим
индивид
дуалним ко
отловима. Сходно
С
Закону о енерге
етици [1], заа ову су обл
ласт надлеж
жне ЈЛС.
Оне мо
огу да про
опишу под
дстицајне мере
м
и усл
лове за сттицање стаатуса повлаашћеног
произво
ођача топло
отне енерги
ије (критеријјуме, услове
е и начин и поступак сти
ицања тог сттатуса).
да су ЈЛС по Закону о енергетиц
Када сее говори о ОИЕ и ЈЛС, не треба заборавити
з
ци [1], у
области
и ОИЕ надлеежне и да:
-

воде регистар повлаш
шћених произвођача то
оплотне енергије, који
и садржи нарочито
податке о постројењим
п
ма за произвводњу топло
отне енерги
ије, локацији
и на којој се
е налазе,
инсталисаној снази топлане,
т
вр
ремену пре
едвиђеном за експло
оатацију, уссловима
п
, врсти примарног извора који ко
ористи и
изградње и експлоатације за то постројење,
субјектима који обављају делатност производ
дње топлотн
не енергије у тим објекттима.

-

издају енер
ргетске дозвволе за објекте за производњу то
оплотне енергије снаге преко 1
МW, као и за објекте за
з дистрибуц
цију топлотн
не енергије,, и

-

огорива капаацитета преко 10 т годи
ишње.
издају лицеенце за објекте за произзводњу био
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7. Ен
нергетс
ски била
анс општ
тине
Енергеттски билансс и енергеттска статисттика пружају информације о начинима снаб
бдевања
енергијо
ом, као и о устаљеним
м начинимаа коришћењ
ња енергијее унутар ун
напред дефинисане
контрол
лне границее. Енергетскаа статистикаа се бави пр
рикупљањем
м и обрадом
м података везаних
за прои
изводњу, уввоз, извоз и потрошњуу енергенатта. Енергетски биланс израђен наа основу
консоли
идованих по
одатака, за разлику од других ал
лата енергеетске статисстике, истоввремено
приказуује видове и одговарајуће количи
ине енергијје и енергеената у процесу снабдевања с
једне, као
к и потрош
шњу енергијје и енерген
ната, с друге
е стране, као почетне и крајње еле
ементе у
енергеттском току, притом
п
посеебно наглаш
шавајући траансформаци
ију енергије у том проце
есу.
Енергеттски биланс државе преедставља до
окумент који
им се утврђују годишњи износи ен
нергије и
енерген
ната потреб
бни за уред
дно и сигурно снабде
евање кори
исника енер
ргије (непо
осредних
потрошача) за нареедну годинуу. Поред тога саставни део поменутог докумеента су подааци који
се одно
осе на реали
изацију за претходну
п
го
одину и про
оцену стањаа за текућу годину. По правилу
енергеттски билансс се израђуује на основу месечни
их и годишњих податаака о производњи,
преради
и и снабд
девању енеергијом и енергентим
ма у склад
ду са усво
ојеним и важећим
в
међународним и еввропским методологија
м
ама.

7.1

З
Законски
о
оквир

Правни оквир за производњу
п
у и дисемин
нацију података и инфо
ормација звваничне стаатистике,
као и заа организац
цију системаа званичне статистике у Републици Србији је утврђен Законом о
званичн
ној статистици [1], док су активноссти званичн
не статистикке уређене ссамим Зако
оном [1],
или поссебним зако
онима којим
ма се уређујуу прописи у одређеним
м областимаа, као и прогграмима
званичн
не статистикке који се израђују на осснову Закона, за петого
одишњи пер
риод.
Обавезаа давања података засснива се наа члану 26, а казнене одредбе заа одбијање давања
податакка или давањ
ње непотпун
них и нетачн
них податакка на члану 52.
5 Закона [1].
Тако је у важећем Закону о ен
нергетици Републике
Р
Србије
С
[24] прописана обавеза над
длежних
управа јединица ло
окалне само
оуправе да,, на захтев ресорног
р
Министарстваа (МРЕ), досстављају
податкее за израду енергетског
е
г биланса Реепублике Ср
рбије (члан 13).
1 Обавезуу давања по
одатака у
циљу припреме
п
и праћења реализације енергетсског билансса, имају и јавна пре
едузећа,
привред
дна друштва или предуузетници и физичка лица који се баве
б
произвводњом и продајом
енергијее и енергената. С друуге стране, у програм
му званичнее статистикее [2] се де
ефинишу
активно
ости у поглееду усаглашаавања и хар
рмонизације
е статистичкких истражи
ивања и инд
дикатора
пре свега са стандаардима Евро
опског статистичког систтема и Евро
опске заједн
нице [3], [4], [5].
м Закону (члаан 7) је про
описана обавеза за једи
инице локал
лне самоупр
раве да у
Такође, у важећем
ергијом на свом подруучју, као и услове
у
и
својим плановима развоја плаанирају поттребе за ене
начин обезбеђива
о
ања неопхо
одних енергетских кап
пацитета у складу са Стратегијом [6] и
Програм
мом оствари
ивања Страттегије.
Осим тога, сагласн
но Закону о енергетици, јединиц
це локалнее самоуправве у оквируу својих
надлеж
жности имајуу обавезу даа:


достављају податке нео
опходне за израду Програма оствааривања Стр
ратегије (члаан 5),



на основу захтева
з
купц
ца електриччне енергије
е и природног гаса, изздаје акт о стицању
статуса за енергетски угроженог куупца (члан 10),
1
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издају енер
ргетске дозволе за:
-

објекте за производ
дњу топлотн
не енергије снаге 1 МW
W и више, и

-

објекте за производ
дњу биогорива капациттета преко 10
1 t годишњ
ње,

који се град
де на њеном
м подручју (ччлан 32),


на захтев им
маоца енергетске дозво
оле може продужити рок
р важења енергетске дозволе
најдуже за још
ј једну го
одину (члан 35),



сарађује са ресорним Министарст
М
твом на израади одговар
рајуће инфо
ормације, пр
рограма,
љу информиссања грађан
на о предностима и праактичним аспектима
обуке и упуутства у циљ
развоја и ко
оришћења енергије
е
из обновљивих
о
х извора енеергије (члан
н 69),



доноси про
описе у сккладу са Зааконом, пр
рема којима енергетски субјект обавља
делатност дистрибуциј
д
е топлотне енергије на територији
и ЈЛС (члан 3
356),



даје сагласност на праавила о рад
ду дистрибуутивног систтема које д
доноси дисттрибутер
нергије (члан 358),
топлотне ен



доноси про
описе у сккладу са Зааконом, пр
рема којима енергетски субјект обавља
делатност снабдевања
с
топлотне енергије на територији
т
Ј (члан 35
ЈЛС
59),



прописује садржај
с
уго
овора о снабдевању топлотном
т
енергијом, који су дуужни да
закључе Снабдевач топ
плотном енеергијом и кр
рајњи купац
ц (члан 360),



издаје лицеенце за обављање ен
производњ
нергетских делатности:
д
ња, дистриб
буција и
снабдевањее топлотном енергијо
ом, води регистар
р
изд
датих лицеенци и еви
иденцију
произвођачча топлотне енергије сн
наге од 0,1 МW до 1 МW,
М својим прописом утврђује
услове испо
оруке и снаб
бдевања топлотном ен
нергијом куп
паца на свом
м подручју, права и
обавезе произвођача, дистрибутеера, снабдеввача и крајњ
њих купаца топлотне енергије,
е
доноси про
опис којим се уређује начин рассподеле тро
ошкова са ззаједничкогг мерног
места у топ
плотној преедајној стан
ници и усло
ове и начин
н одржавањ
ња дела сисстема од
завршетка дистрибути
ивног система до крајњег купца укључујући и његовуу грејну
рава и обаавезе крајњ
њих купацаа топлотне енергије, посебно у случају
опрему, пр
престанка уговора,
у
као
о и услове за
з подноше
ење и решаввање захтевва крајњег купца
к
за
обуставу исспоруке топ
плотне енер
ргије, даје сагласност на цене то
оплотне ене
ергије и
прописује друге
д
услове за обеззбеђење по
оузданог и сигурног сснабдевања купаца
топлотном енергијом, у складу са законом
з
(чл
лан 361),



ност на утвр
рђену цену снабдевања
с
а топлотне енергије
е
до крајњих куп
паца коју
даје сагласн
одређује Ен
нергетски суубјект који обавља
о
ене
ергетску дел
латност снаб
бдевања топ
плотном
енергијом, односно на утврђену цену
ц
дистриб
буције топло
отне енерги
ије уколико више од
једног енер
ргетског суб
бјекта кориссти тај систе
ем а коју од
дређује Енер
ргетски субјјект који
обавља дел
латност дисттрибуције (ччлан 363),



на основу захтева
з
куп
пца топлотне енергије, издаје актт о стицањуу статуса угроженог
купца топло
отне енергијје (члан 364
4),
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прописује подстицајне
п
е мере и усслове за сти
ицање статууса повлаш
шћеног прои
извођача
топлотне ен
нергије, кри
итеријуме заа стицање испуњености
и
и тих условаа и утврђује начин и
поступак стицања тог сттатуса (члан
н 365),



води регисстар повлаш
шћених произвођача то
оплотне енергије, који
и садржи нарочито
н
податке о постројењим
п
ма за произвводњу топло
отне енерги
ије, локацији
и на којој се
е налазе,
инсталисаној снази топлане,
т
вр
ремену пре
едвиђеном за експло
оатацију, условима
п
, врсти примарног изввора који ко
ористи и
изградње и експлоатације за то постројење,
субјектима који обављ
љају енергеттску делатност произво
одње топло
отне енергије у тим
објектима (члан 366),



рство на заххтев Минисстарства, а најмање јееданпут год
дишње о
обавештаваа Министар
подацима садржаним у региструу повлашће
ених произвођача топлотне енер
ргије, на
т
надл
лежни орган
н ЈЛС, са тер
риторије
обрасцу чијју садржинуу прописује министар, такође
аутономне покрајине, доставља
д
наадлежном покрајинско
п
м органу за питања ене
ергетике
ђача топлоттне енергијее, до краја јууна текуће године
г
о
податке из повлашћених произвођ
мбар претходне године (члан 366),
стању на даан 31. децем



доставе свее податке неопходне
н
ње пословаа из делокр
руга рада ресорног
р
за обављањ
Министарсттва (члан 36
67),

Из навеедених права и обавеза које припад
дају јединиц
цама локалн
не самоупрааве према
наведен
ном законскком оквиру у области ен
нергетике, ЈЛС се појављ
љује у различитим уло
огама:


као купац и потрошач енергије,
е



као произво
ођач, дистр
рибутер и сн
набдевач енергијом,



као регулаатор и инввеститор у законски регулисаним деловим
ма дистриб
буције и
снабдевањаа енергијом
м, енергетскке потрошње
е односно производње
п
е енергије,



као мотиваатор – у погледу
п
см
мањења поттрошње ен
нергије, поввећања енергетске
ефикасностти, повећањ
ња удела ко
оришћења обновљивих видова еенергије и заштите
животне средине.

с
вел
лики број ЈЛ
ЛС усмеравва своје нап
поре ка см
мањењу поттрошње ене
ергије и
У том смислу,
смањењ
њу расхода за трошкове енергије, смањењу емисије
е
гасова стаклен
не баште и штетног
утицаја на животн
ну средину, као и на промену
п
по
онашања кр
рајњих кори
исника пре свега у
јавном сектору и стварања
с
по
озитивног модела
м
понаашања на ко
оји се могу уугледати сви
и остали
актери у систему. С обзиром на
н чињениц
цу да потрош
шња енерги
ије може зн
начајно вари
ирати од
ЈЛС до ЈЛС,
Ј
у том контексту
к
је неопходно лоцирати највеће
н
потр
рошаче и од
дредити енергетске
токове унутар
у
територијалних граница ЈЛС
С, односно израдити
и
ен
нергетски би
иланс ЈЛС. Дакле,
Д
из
наведен
ног законског оквира намеће
н
се и обавеза ЈЛ
ЛС да изграаде своје каапацитете у области
енергеттике и успо
оставе адеккватан систтем енергеттског менаџ
џмента у сскладу са важећим
в
законскким решењи
има.
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7.2

З
Значај
изр
раде енер
ргетског биланса

Енергеттски биланс је централн
ни елементт у систему енергетске статистике, израђен наа основу
енергеттске базе по
одатака и у великој
в
мер
ри га користе руководио
оци, аналиттичари, руко
оводства
компанија, јавне сл
лужбе и друуги, као осн
нову за спро
овођење анализа, пред
двиђања поттреба за
енергијо
ом, израду сценарија будућег
б
раззвоја, дефин
нисање енеергетске и економске политике
п
неке др
ржаве, реги
иона, општи
ине или компаније. Оссим тога, енергетски
е
б
биланс је један од
базних елемената за
з израду иззвештаја у области
о
заштите животн
не средине (инвентар гасова
г
са
ефектом
м стаклене баште),
б
и за дефинисањ
ње политике
е и мера заш
штите животтне средине.
Када сее процедураа израде ен
нергетског биланса
б
усп
постави и усстали као ууобичајена пракса
п
у
одређен
ној организацији (у ово
ом случају јединици ло
окалне само
оуправе), до
окумент ене
ергетског
билансаа служи као
о основа заа спровођеење анализе
е тренутногг стања поттрошње ене
ергије и
утврђиввања енерггетске поли
итике унутаар унапред
д дефинисаане границ
це система.. Такође,
енергеттски билансс представљ
ља полазну тачку за дефинисање низа показатеља ене
ергетског
интензи
итета (нпр. учешће јавног сектораа у потрошњи енергије) и истовр
ремено представља
почетакк успоставе система за праћење ен
нергетске еф
фикасности.. Енергетски
и биланси се
е такође
могу ко
ористити за праћење напретка
н
рееализације унапред
у
по
остављених циљева енергетске
политикке, као што је смањењ
ње раста поттрошње енергије или смањење зависности од
о увоза
енергијее, или повеећање удел
ла производ
дње енерги
ије из обновљивих изввора. Метод
дологија
израде енергетски
их биланса може
м
се раазликовати од случаја до случајаа. Ниво детааљности
најчешћ
ће зависи од
о специфичних циљева које тре
еба испунитти. У највећем броју сл
лучајева
примењ
њују се већ дефинисан
не методоло
огије са унапред проп
писаним правилима у погледу
основни
их обележјаа и индикато
ора.
У општеем случају, мере
м
и активности у погледу уштед
де енергије могу бити п
предузете наа основу
дефинисаног стањаа потрошњее енергије у јединици локалне саамоуправе исказаног у облику
нса. То праактично знаачи да је пре предуззимања било каквих мера и
енергеттског билан
активно
ости, неопхо
одно спроввести анали
изу стања у погледу потрошње еенергије у локалној
л
заједници, а то јее могуће саамо ако су претходно прикупљен
ни подаци на основу којих је
н енергетски
и биланс. Сн
нимање посстојећег ене
ергетског стаања у локал
лним самоуправама
израђен
није јед
дноставан посао. Поззнавање енергетских токова,
т
посстојећих комуналних система,
с
сложено
ост и бројно
ост енергетсских системаа на нивоу општине
о
могу бити само
о неке од пр
репрека.
У том смислу,
с
алаат који мож
же да помо
огне у превазилажењу овог пробл
лема је ене
ергетски
биланс.
ма за циљ:
Израда енергетскогг биланса им
 утврђивање тр
ренутне енер
ргетске потр
рошње на нивоу општине,
 про
оцену укупн
них енергеттских трошккова (удео енергетскихх трошковаа у укупном
м буџету

опш
штине),
 про
оцену тренуутне енергеттске ефикасн
ности,
 утврђивање мо
огућности уштеде
у
енер
ргије (финан
нсијски и технички изво
одљиве моггућности

с
по
отрошње ен
нергије),
за смањење
 деф
финисање мера
м
и активвности у погл
леду уштеде
е енергије,
 стварање подл
логе потребн
не за кратко
орочно и дуугорочно плаанирање ен
нергетске по
отрошње

на нивоу
н
општине.
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7.3

О
Основни
п
појмови
и дефиниц
ције

Енергеттски биланс опште узевв представљ
ља годишњи
и приказ токова свих еенергената у оквиру
три осно
овна систем
ма:
 Примарне ен
нергије (ПЕН
Н);
 Тр
рансформац
ције;
 Финалне
Ф
енергије (ФЕ).

Примар
рна енергија (ПЕН)је облик
о
енер
ргије који није подвр
ргнут процеесу конверззије или
трансфо
ормације (уггаљ, нафта, природни гас,
г биомасаа, хидропотеенцијал, гео
отермална енергија,
е
енергијаа ветра и соларна
с
енергија). Преема врсти порекла, ПЕН се можее поделити
и на две
основнее групе: енеергенте фосилног пореккла (угаљ, нафта,
н
природни гас) и обновљиве
е изворе
енергијее (хидроенеергија, геотеермална енергија, енер
ргија ветра и соларна еенергија) – Слика 7‐
1. Сви видови
в
енер
ргије и енер
ргената који се не могу подвести под термин примарне енергије,
е
али који су произведени из неког од видова
в
прим
марне енер
ргије се наззивају секун
ндарном
енергијо
ом (СЕН). Тако,
Т
енергеентима фосилног порекла могуће је назвати и било које друго
секундаарно гориво
о произвед
дено у процесу трансф
формације фосилних горива. Обн
новљиви
извори енергије, осим геотеермалне ен
нергије, су директно или индир
ректно насттали од
тренутн
них или прошлих то
окова сталн
но располо
оживе енер
ргије сунцаа и грави
итационе
енергијее. На Слици
и је дат шем
матски прикааз обновљивих и необн
новљивих извора енергије, као
и приказ примарнее и секундар
рне енергијее.

Слика 7‐1
1: Основни по
ојмови[7]

У систему примарне енергијее се даје сттруктура укуупно распол
ложиве при
имарне ене
ергије за
омаћој про
оизводњи примарне
п
еенергије ( Pi , PEN ) из
потрошњу. Ту се, пре свега, ради о до
иродни гас, хидропотенцијал,
сопствених ресурсса који обуухватају угааљ, сирову нафту, при
нергију сунца, геотерм
малну енер
ргију, као и нето уво
оз (који
биомасуу, енергијуу ветра, ен

Страна 111

Приручник за
а енергетске менаџере
м
за об
бласт општинс
ске енергетике
е

предстаавља разликку између увоза
у
и извоза енерген
ната) примаарне енерги
ије, укључујуући ту и
нето уво
оз електричне енергијее (Слика 7‐2)).
Под тер
рмином уво
оза ( U i , PEN ) и извоза ( I i , PEN ), су обухваћенее количине енергента односно
енергијее које су у одговарајући
о
им правцим
ма прешле преко
п
нацио
оналне границе. Салдо залиха (
SZ i , PEN ), представљ
ља разлика између зал
лиха у првом
м дану у год
дини (почеттне залихе) и залиха
у послеедњем дан
ну у години (крајње залихе), до
ок међунар
родна скла
адишта ( MS
M i , PEN ),
обухваттају количин
не испоручеене за потребе међунаародне брод
дске пловид
дбе. Стати
истичка
разлика
а ( SRi , PEN ), је вредностт која укључчује збир не
еобјашњени
их статистичких разликаа између
произво
одње и потр
рошње за по
оједине енергенте [8], [9], [10], [11]], [12], [13].

Слика 7‐2:
7 Енергетски токови наа системском
м нивоу

У том случају
с
укуп
пно располо
ожива прим
марна енергија ( URE PPEN ) израчун
нава се на следећи
начин:
n

URE PENN   ( Pi , PEEN U i ,PEN  I i ,PEN  SZ
Z i , PEN  MS i , PEN  SRi , PEEN )
i 1

У општеем случају укупно
у
расп
положива пр
римарна ен
нергија се може
м
поделити на два основна
дела, енергенте ко
оји се у неизмењеном
м облику ко
ористе у фи
иналној поттрошњи (нп
пр. угаљ,
природни гас) и пр
римарну ен
нергију која се користи
и као сировина за прои
изводњу ен
нергије у
системи
има за трансформацијуу (термоелектране, хид
дроелектран
не, ТЕ‐ТО, ел
лектране наа биогас,
соларнее електранее, електранее на ветар, топлане, индустријскее енергане, рафинерије
е нафте,
прерадаа угља и ви
исоке пећи) – утрошак за произво
одњу енергије. Главни производи
и који се
добијајуу у системи
има трансфо
ормације суу производи
и добијени прерадом сирове наф
фте (нпр.
дериватти нафте ‐ мазут, лож
ж уље, диззел гориво, бензин, керозин),
к
пр
роизводи добијени
д
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прерадо
ом угља (бр
рикети од угља,
у
кокс), производи
и из постројјења за про
оизводњу гвожђа и
произво
ода од гвожђа (високкопећни гасс, конверто
орски гас), као и елекктрична ене
ергија и
топлотн
на енергија.
У системима за тр
рансформац
цију примар
рне енергије поред пр
роизводње главних пр
роизвода
односно
о производњ
ње енергијее, део примарне енерги
ије се губи у процесимаа трансформ
мације –
конверззиони губици, као и у преносу и дистрибууцији енерггије до краајњих потро
ошача –
дистри
ибутивни губици.
г
Такође, део произведе
ене енергије се кори
исти за со
опствену
потрошњу. У системима за трансформацију соп
пствена по
отрошња обухвата енергију
утрошен
ну за рад тих постројењ
ња.
Размена (поновно
о коришћењ
ње у систем
му трансф
формације) обухвата раазмену међ
ђуфазних
произво
ода (фракци
ије, дестилаати), готови
их производ
да и произввода који сее поново пр
рерађују
(примар
рни бензин
н, мазут, маазива). У том смислу,, размењен
ни произво
оди – предсстављају
произво
оде у рафин
нерији који су
с класификковани као рафинисанаа основна си
ировина за наредне
процесее производ
дње у раафинерији и не исспоручују се
с ка фин
налној поттрошњи.
Преклассификација производа,, такође мо
оже бити сп
проведена и због пром
мена у квал
литету и
специфи
икацији про
оизвода (ин
нтерна ра
азмена производа). У зависности
и од вида енергије
е
губици енергије наастају:


при преносу и дистриб
буцији (електтрична енер
ргија и топлотна енерги
ија);



орту и дистр
рибуцији (теечна горива и природни
и гас);
при транспо



у дистрибуттивном систтему (геотер
рмална енер
ргија);

 при транспо
орту (чврстаа горива укљ
ључујући ту и огревно др
рво).
енергију н
Енергијја располож
жива за финалну
ф
по
отрошњу представља
п
намењену крајњим
к
потрошачима. Потр
рошња финалне енерги
ијеобухватапотрошњу финалне
ф
ен
нергије у енергетске
сврхе и потрошњуу енергије у неенергеетске сврхе
е (неенергеетска потро
ошња). Посттоје два
основнаа начина пр
риказивања финалне потрошње
п
енергије
е
у енергетске
е
сврхе. Први
и, према
секторској потрошњ
њи, који под
дразумева структурира
с
ану потрошњ
њу финалне енергије у главним
сектори
има потрошњ
ње (потрош
шња финалне енергије у индустрији, саобраћаају, домаћин
нствима,
јавном сектору, комерцијални
им делатносстима и пољ
љопривреди
и), и други н
начин прикаазивања
потрошње финалнее енергије који
к
може бити структуриран прем
ма укупној потрошњи од
дређене
врсте ен
нергената односно
о
енеергије (чврстта горива, течна
т
горива, гасовита горива, еле
ектрична
енергијаа, топлотн
на енергијаа, обновљи
иви извори енергијее). Финалн
на потрош
шња за
неенерггетске сврххе обухвата део финал
лне потрошњ
ње располо
оживе енерггије која се користи
као улаазна сирови
ина у технол
лошком про
оцесу за пр
роизводњу неенергетскких произво
ода, при
чему се од укупног утрошка по
осебно прикказује утрош
шак у хемијсккој индустри
ији.

ру енергетсског биланса износи сввих енерген
ната исказуују се у физзичким једи
иницама
У оквир
(чврста горива у милионимаа тона, теччна горива у милионима тона, гасовита горива у
милион
нима Nm3, електрична
е
енергија у GWh, а топ
плотна енер
ргија у ТЈ и у милиони
има тона
еквивал
лентне нафтте (Мил. тен
н). Једна тона еквивале
ентне нафтее износи 41
1 868 GJ или
и 11 630
MWh ел
лектричне енергије, или
и 2 тоне кам
меног угља или
и 5 586 то
она сировог лигнита[14]].
Енергеттски билансси се израђ
ђују на нац
ционалном, регионалном и локал
лном нивоуу. Сваке
године земље члан
нице прикуп
пљају и досстављају Еур
ростату (Eurrostat), Међународној агенцији
а
за енер
ргију (IEA) и Економсскoj комиси
ији Уједињ
њених нацијја за Европу (United Nations
EconomicCommissio
on for Europ
pe) годишњ
ње статистиччке податкее о производњи и по
отрошњи
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енергијее на национ
налном ниво
оу разврстаане у шест засебних
з
упитника (елеектрична и топлотна
т
енергијаа, природн
ни гас, наф
фта, обновљ
љиви извор
ри енергије и отпад, угаљ и нууклеарна
енергијаа). Упитници су зассновани наа хармониззованим дефиницијам
д
ма, јединицама и
методол
логији.

7.4

Е
Еуростат
т - Струк
ктура бил
лансног радног
р
ли
иста

Од 2009
9. године каада је у Евр
ропској зајед
дници усвојјен климатсски и енергеетски пакетт [16; 17]
(смањењ
ње емисијее гасова стакклене баштте за 20% у односу на 1999. годин
ну, повећањ
ње удела
произво
одње енергије из обновљивих изввора до 20%
%, као и повеећање енер
ргетске ефиккасности
за 20% до
д 2020. год
дине), Европ
пска комиси
ија континуи
ирано прати остварене резултати и подиже
захтеве у наведени
им областима. Тако 20
014. године Европска комисија
к
је у свом сао
општењу
донела нови сет циљева
ц
и об
бавеза у по
огледу енер
ргетског и кл
лиматског п
пакета који државе
чланицее имају обаавезу да реаализују до 2030.
2
годин
не [18] (смањење емиссије штетних гасова
стаклене баште за 40% у одно
осу на 1999
9. годину и повећање удела
у
произзводње ене
ергије из
обновљ
љивих извор
ра до 27% до
д 2030. год
дине). У том
м смислу посстављају се све већи захтеви у
погледуу енергетскее статистикее, односно праћења про
оизводње и потрошње еенергије у ЕЗ.
Е
Еуростат је статисттичка служб
ба Европске уније са се
едиштем у Луксембурггу. Основни задатак
Еуростата је да Евр
ропској зајеедници обезбеди стати
истичке под
датке на евр
ропском нивоу који
омогућаавају поређ
ђења између земаља и региона.Еуростат је развио
р
кохеерентан и усклађен
у
систем енергетске статистике. Као што је већ наглаш
шено, прикуп
пљање подаатака на год
дишњем
нивоу тренутно
т
по
окрива 28 зеемаља члан
ница ЕЗ; ЕФТТА земље (Исланд и Н
Норвешку) и земље
кандидаате Црну Гору, Бившу Јуугословенскку Републикуу Македони
ију, Албанијуу, Србију и Турску.
Т
На тери
иторији ЕЗ подаци
п
о ен
нергетској производњи и потрошњ
њи прикупљаани су још од
о 1990.
године. Од 2008. го
одине успосстављен је и правни осн
нов за приккупљање меесечних и годишњих
податакка о енергеттској произвводњи одно
осно потрош
шњи [19] (Ур
редба 1099//2008 о ене
ергетској
статисти
ици), која је 2014. годин
не измењен
на и допуњена Уредбом
м 431/2014 [20].
У Табел
ли 7‐1 је приказан
п
пр
ример збир
рног радно
ог листа енергетског б
биланса у формату
ф
ЕУРОСТАТ. Збирни радни лист израђен је у потпуностти према меетодологији
и и прати пр
ретходно
дефинисане појмовве и енергеетске токовее приказане на Сликама 7‐1 и 7‐2. Овако дефинисани
радни лист
л
предстаавља основн
ни формат који
к
се најче
ешће користти за биланссирање енергетских
токова на
н национал
лном или реегионалном
м нивоу.
Уобичајјена динам
мика донош
шења планаа енергетско
ог биланса на национ
налном нивоу [14]
подразуумева његовву израду при крају кал
лендарске године за сл
ледећу годину ради плаанирања
енергеттске произвводње одно
осно потрош
шње. У тре
енутку израде плана зза наредну годину,
обично су прикупљ
љени месечн
ни подаци за
з текућу год
дину, с тим да најчешћ
ће недостајуу подаци
за послеедњи месец
ц текуће год
дине, те се још
ј
увек рад
ди о процен
ни потрошњ
ње за текућуу годину.
Енергеттски биланс за претход
дну годину је
ј израђен на основу комплетних
к
х и консолидованих
податакка о енергетској прои
изводњи и потрошњи
и. Унос података се врши у физичким
јединиц
цама док се применом усвојених конверзиони
к
их фактора врши прераачунавање у тонама
еквивал
лентне нафтте [mил. теен] (прерачуунате вредн
ности се ун
носе у одгговарајуће колоне).
Оваквим
м табеларн
ним приказо
ом је омоггућено поре
еђење исти
их вредностти у три уззастопне
године и на тај наччин праћење тренда пр
роизводње односно
о
потрошње енеергије. Енер
ргетским
билансо
ом, у општем
м случају об
бухваћени суу следећи извори енергије:


електрична и топлотна енергија,
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природни гас,



нафта,



обновљиви извори енеергије и отпаад,



угаљ, и



нуклеарна енергија.
е

Врсте у енергетско
ом билансу указују на количину
к
свваког извораа енергије ккоји је расположив,
трансфо
ормисан или
и потрошен:
 дом
маћа произвводња прим
марне енергије,
 уво
оз енергенатта/енергије,,
 изв
воз енергенаата/енергијее,
 сал
лдо залиха,

Вредност укупно расположи
иве примарне енергије за поттрошњу је једнака домаћој
произво
одњи прим
марне енерггије + увоз – извоз + салдо залиха. Тако д
добијена пр
римарна
енергијаа може бити
и утрошена на:
 поттрошњу примарне енер
ргије у систеему трансформација за производњуу енергије,
 поттрошњу примарне енер
ргије у други
им системим
ма трансфор
рмације,
 кон
нверзионе гуубитке,
 губитке у преносу, транспо
орту и дистр
рибуцији,
 соп
пствену потр
рошњу прим
марне енерггије,

Енергијаа располож
жива за финалну
ф
по
отрошњупре
едставља енергију
е
намењену крајњим
к
потрошачима. Оваа вредност је једнакаа збиру секкундарне енергије
е
до
обијене из система
трансфо
ормације, примарне ен
нергије којаа је директн
но намењен
на финално
ој потрошњи
и и нето
увоза. Као
К што је то већ нагл
лашено фин
нална енергија може бити
б
утрошена у енергетске и
неенерггетске сврхе. У радно
ом листу по
отрошња финалне
ф
енергије у ен
нергетске сврхе
с
се
приказуује према сеекторима по
отрошње али
и и према вр
рсти енергената (гориваа) – Табела 7‐1.
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Табела 7‐1:
7 Пример заједничког
з
радног листаа енергетскогг биланса у формату
ф
ЕУРО
ОСТАТА
фи
изичке
јед
динице

РЕА
АЛИЗАЦИЈА
2014.
физиччке
Мил
једини
ице
тен

ПРОИЗВОДЊА ПРИМ
МАРНЕ ЕНЕРГГИЈЕ
Угаљ

1000 t

Нафта*

1000 t
3

Гас

Мил m

Хидропо
отенцијал**
Геотерм
мална енергија
Чврста биомаса
б

G
GWh
TJ
1000 t
3

Биогас

Мил m

Соларнаа енергија

G
GWh

Енергијаа ветра

G
GWh

ЗАЛИХЕ
УВОЗ

‐

Угаљ

1000 t

Нафта

1000 t

‐

Сирова нафта
Нафтни дериваати

1000 t
1000 t
3

Гас

Мил m

Електрична енергија

G
GWh

Биомасаа

1000 t

ИЗВОЗ

‐

Угаљ

1000 t

Нафта

1000 t
Сирова нафта
Нафтни дериваати

1000 t
1000 t
3

Гас

Мил m

Електрична енергија

G
GWh

Огревно
о дрво

1000 t

НЕТО УВ
ВОЗ ЕНЕРГЕНА
АТА
Угаљ

‐
1000 t

Нафта

1000 t
Сирова нафта

1000 t

Нафтни дериваати

1000 t

Гас

3

Мил m

Електрична енергија

G
GWh

Биомасаа

1000 t

УКУПНО
О ПЕН ЗА ПОТРОШЊУ
Угаљ
Нафта
Гас

‐
1000 t
1000 t
3

Мил m

Електрична енергија

G
GWh

Хидропо
отенцијал

G
GWh

Геотерм
мална енергија
Биомасаа
Биогас

TJ
1000 t
3

Мил m

Соларнаа енергија

G
GWh

Енергијаа ветра

G
GWh

УВОЗН
НА ЗАВИСНОС
СТ (%)
Угаљ

‐
1000 t
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ПРОЦЕНА
2015.
физичке
М
Мил
јединице
ттен

ПЛАН ЗА 2016.
физичке
е
јединице
е

Мил
тен
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Нафта

1000 t
3

Гас

Мил m

Електрична енергија

G
GWh

Хидропо
отенцијал

G
GWh

Геотерм
мална енергија
Чврста биомаса
б
Биогас

TJ
1000 t
3

Мил m

Соларнаа енергија

G
GWh

Енергијаа ветра

G
GWh

БРУТО ПРОИЗВОДЊА
П
А ЕЛ. ЕНЕРГИ
ИЈЕ

G
GWh

Термоел
лектране

G
GWh

Хидроел
лектране***

G
GWh

Термоел
лектране‐топлан
не

G
GWh

Индустр
ријске енергане

G
GWh

од то
ога на биогас

G
GWh

Соларнее електране

G
GWh

Електран
не на ветар

G
GWh

ЕНЕРГЕН
НТИ ЗА ПРОИЗЗВОДЊУ ЕЛ. У
ТЕРМОЕЛЕКТРАНАМА И ТЕ‐ТО

‐

Угаљ

1000 t

Нафта

1000 t

Гас

ЕНЕРГЕН
НТИ ЗА ДРУГЕЕ ТРАНСФОРМ
МАЦИЈЕ

3

Мил m
‐

Рaфинер
рије

1000 t

Прерадаа угља

1000 t

Остало

РАЗМЕНА
ПОТРОШ
ШЊА ЕНЕРГЕТТСКОГ СЕКТО
ОРА
ГУБИЦИ
ПОТРОШ
ШЊА ФИНАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ (ФЕ)
НЕЕНЕРГГЕТСКА ПОТРОШЊА
ПОТРОШ
ШЊА ФЕ У ЕНЕРГЕТСКЕ СВРХЕ

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Индустр
рија

‐

Саобраћ
ћај

‐

Остало (домаћинства,
(
ЈК
КД, пољоприврееда)
Чврста горива

‐
1000 t

Течна го
орива

1000 t

Гасовитаа горива

М Stm

Електрична енергија
Топлотна енергија
ОИЕ (гео
отермална енерггија,биомаса)
* Домаћа производња
п
сир
рове нафте и пол
лупроизвода

3

G
GWh
TJ
‐

** Није укљ
ључена произво
одња из реверзибилне ХЕ
*** Укључеена производњаа из реверзибил
лне ХЕ
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7.5

И
Израда
енергетско
ог биланс
са у ЈЛС

На Слици 7‐3 при
иказани су основни ул
лазни елем
менти за иззраду енерггетског бил
ланса на
територ
рији једини
ице локалне самоуп
праве. Тери
иторијална граница јединице локалне
самоупр
раве је уједн
но и границ
ца система заа израду енергетског би
иланса општтине.

Сли
ика 7‐3: Изр
рада енергетског билан
нса
7.5.1

Произво
одња, пот
трошња, увоз
у
и изво
оз енергијје

ње енергетсског систем
ма на теритторији опш
штине подр
разумева
У општтем случајуу, мапирањ
дефинисање свих субјеката унутар
у
границе ЈЛС ко
оји произво
оде енергијуу, односно с друге
стране свих објекаата у којимаа је идентиф
фикована потрошња ен
нергије. У о
општем случчају, сви
наведен
ни сектори (индустрија, саобраћ
ћај, домаћи
инства, ком
мерцијалне делатности
и, јавни
сектор, пољопривр
реда), могу се
с појавити као потрошачи енергије (Слика 7‐4
4).
ову претходног разматр
рања јасно се може уочити да је дефинисање
д
е границе у оквиру
На осно
које ће се спровод
дити енергеттски билансс ЈЛС веомаа битно питаање. У светсској пракси могу се
наћи раазличити примери дефи
инисања грааница (Манххајм, Немаччка: границаа система је граница
општине, сектор сааобраћаја исскључен из прорачуна; Делфланд, Холандија: граница си
истема је
индустр
ријска зона општине; Гетеборг, Шведска:
Ш
гр
раница систтема је граница града, сектор
саобраћ
ћаја и две рафинерије
р
искључени из енергетсског билансаа). Наведени примери показују
сав вари
ијетет примењених раззличитих реш
шења.
Такође, на Слици 7‐4 су при
иказани мо
огући начин
ни снабдеваања енерги
ијом на тер
риторији
јединиц
це локалне самоуправее. Још увекк доминантаан начин сн
набдевања у већини је
единица
локалнее самоуправе представља увоз примарне
п
енергије
е
(го
орива) и ел
лектричне енергије
е
(секундарни вид енергије),
е
до
ок се највећем броју случајева то
оплотна енергија (топл
ла вода,
пара) производи
п
н самој теериторији ЈЛ
на
ЛС. Већина градова и градских о
општина го
отово по
правилуу има разви
ијене систем
ме централи
изованог сн
набдевања топлотном
т
еенергијом (системи
(
даљинсског грејањаа – топлана, дистрибути
ивни систем
м, подстаниц
це и крајњи корисници), али се
још увеек велики број
б
потрош
шача снабдеева топлотн
ном енергијјом примен
ном индиви
идуалних
системаа за грејањее (камини, каљаве пећи
и, металне пећи)
п
или пр
рименом цеентрализовааних или
етажнихх система (једно ложиш
ште ‐ котао на чврсто, течно
т
или гасовито гор
риво; развод
д; грејна
тела). Све
С чешћи сл
лучај у евро
опској праксси је изград
дња система за комбин
новану прои
изводњу
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топлотн
не и електричне енер
ргије (КПТЕЕЕ), који се
е користе за снабдеввање топло
отном и
електри
ичном енерггијом мањегг броја потр
рошача (блок зграда, кварт, насељее, општина).
Секундаарна енерггија добијена из про
оцеса транссформације,, може би
ити произве
едена у
системи
има трансфо
ормације изз фосилних горива
г
и/ил
ли обновљиввих извора н
на самој тер
риторији
општине. У систем
мима трансф
формације примарне
п
енергије моггуће је као производ добити
д
и
горива која су зн
натно приккладнија заа коришћење крајњим корисни
ицима (из система
трансфо
ормације си
ирове нафтее: бензин, лож
л
уље, мазут;
м
из тр
рансформације биомасе (ОИЕ):
пелет, биогас,
б
биоггориво). Овако добијен
не продукте
е и секундарне видове енергије могуће
м
је
користи
ити у индиви
идуалним системима, системима
с
даљинског
д
г
грејања
или
и у постројењима за
комбиновану производњу топлотне и елеектричне ене
ергије (КПТЕЕЕ). Електри
ична енергијја, може
бити пр
роизведена у системим
ма трансфор
рмације из фосилних
ф
го
орива или о
обновљивихх извора,
или се може увози
ити (ЕПС снаб
бдевање ил
ли други доб
бављач елекктричне енеергије).
\

Слика 7‐4: Гр
раница систе
ема, увоз, про
оизводња и потрошња
п
ен
нергије на теериторији ЈЛС
С

Модерн
на европскаа пракса укказује на свве већи уде
ео примене обновљивих извора енергије
е
(ОИЕ) на
н територи
ији ЈЛС и тежње
т
да се јединиц
це локалне самоуправее учине штто више
енергеттски незави
исним. То се
с пре свега односи на сагледаавање потеенцијала у погледу
располо
оживих ресуурса ОИЕ на територији ЈЛС.
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На Слиц
ци 7‐5 су приказани мо
огући видови коришћењ
ња ОИЕ на територији
т
ЈЈЛС у зависн
ности од
располо
оживих потеенцијала.

Слика 7‐5: Производња енергије
е
на територији
т
оп
пштине ‐ ОИЕЕ

Системи
и за трансф
формацију који
к
користее геотермал
лну енергијуу могу бити
и отворени системи
(О.С.), затворени си
истеми (З.С.)) и топлотнее пумпе (Т.П
П).
Такође, топлотна енергија може
м
бити произведен
на у соларн
ним панели
има, котловвима на
биомасуу, котловим
ма на био
огас, постро
ојењима заа комбиноввану производњу топл
лотне и
електри
ичне енергијје (КПТЕЕ*) на биогас ил
ли депонијсски гас.
Електри
ична енерги
ија може би
ити произвеедена у сисстемима за трансформ
мацију који користе
енергијуу сунца (фоттонапонски панели), ен
нергију ветр
ра (ветротур
рбине), хидр
ропотенцијаал (мале

Страна 120

Приручник за
а енергетске менаџере
м
за об
бласт општинс
ске енергетике
е

хидроел
лектране МХЕ),
М
геотер
рмалну енергију (систе
еми са дир
ректним кор
ришћењем паре из
геотерм
малног извора за покреетање турби
ине: К.С. ‐ Dry
D Steam Geeothermal Po
ower Plant; системи
са диреектним кори
ишћењем во
оде високогг притиска из
и геотермаалног извора која за пр
рактичну
употреб
бу мора би
ити темпераатуре изнад
д 180oC: F.SS ‐ Flash Stteam Geoth
hermal Poweer Plant;
системи
и са посред
дним коришћењем нискотемператтурних флуи
ида (80 oC < t) из геотермалног
извора, који се кор
ристи за заггревање рад
дног флуида у секундаарном кругуу ниже темп
пературе
кључањ
ња: ЕБЦ ‐ Bina
ary Cycle Power Plants).
7.5.2

Енергет
тски билан
нс – обвезници СЕМ
М

т
важ
жећем Зако
ону о ефикассном кориш
шћењу енерггије (члан 16
6) обвезник система
Према тренутно
енергеттског менаџ
џмента (СЕМ
М) је свака јединица локалне
л
самоуправе сса више од
д 20 000
становн
ника, као и друге јавнее службе ко
оје користе
е објекте у јавној своји
ини. Такође
е, према
истом Закону,
З
Влад
да ће, на предлог Мин
нистарства, посебном уредбом уттврђивати годишње
планираане циљеве уштеда енеергије за обввезнике сисстема у складу са Акцио
оним планом
м.
С обзир
ром да је теериторијална граница ЈЛС дефиниссана као грааница систеема, законодавац је
додатно
о ужим тум
мачењем деф
финисао предмет енергетског билаанса ЈЛС, од
дносно оне објекте
за које јединица локалне
л
сам
моуправе сн
носи трошк
кове енерги
ије и енерггената. У наведене
објекте спадају: службене зграде, пословвне простор
рије, објекти
и у јавној сввојини које користе
установве или другее јавне служ
жбе основаане од стране јединице локалне ссамоуправе
е, изузев
објекатаа које кориссте јавне слуужбе основаане од стране јединицее локалне саамоуправе из
и члана
5. навеедене уредб
бе и други објекти заа које трош
шкове енер
ргије плаћа јединица локалне
самоупр
раве [21]. Го
одишњи циљ уштеде енергије
е
за јединице
ј
ло
окалне само
оуправе са више од
20 000 становника као Обвезн
нике систем
ма у објекти
има за које јединица локалне сам
моуправе
плаћа трошкове
т
ен
нергије, за текућу калеендарску го
одину износси 1% од осстварене по
отрошње
примарне енергијее у претходн
ној календар
рској години
и.
ици 7‐6, пр
риказана јее упрошћен
на шема ЈЛ
ЛС као об
бвезника си
истема ене
ергетског
На Сли
менаџм
мента. Основвни принцип, према коме је законо
одавац засн
новао СЕМ н
на територијји ЈЛС су
објекти на територ
рији ЈЛС заа које ЈЛС сноси
с
трошкове енергије и енерггената. Тако
о за сва
привред
дна друштва (јавно‐ком
мунална преедузећа (ЈКП
П) или јавнаа предузећаа (ЈП)) која се
с према
Уредби о класификкацији делаатности [22]] налазе у секторима
с
А поменутте уредбе и чија је
А‐Ф
потрош
шња примар
рне енергије
е мања од 2500
2
toe на годишњем
м нивоу, ЈЛС
С прикупља податке
о потрошњи енерги
ије. Као пример наведеени су:


Сектор Д 35
5.30: Снабдеевање паром и климати
изација


Обуухвата производњу:




и дистр
рибуцију пар
ре и топле воде
в
за грејаање и у другге сврхе.

Сектор Е 36
6.00: Скупљаање, пречиш
шћавање и дистрибуциј
д
ја воде


Обуухвата скупљање, пр
речишћавањ
ње и дисттрибуцију воде за потребе
дом
маћинстава и индустријје.
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Такође, за сва приввредна друш
штва (јавно‐‐комунална предузећа (ЈКП) или јаавна предузећа (ЈП))
која се према Уред
дби о класиф
фикацији деелатности [2
22] налазе у секторима Г‐Н и П‐С поменуте
уредбе и чија је потрошња примарне ен
нергије мањ
ња од 1000
0 toe на год
дишњем нивоу, ЈЛС
прикупљ
ља податке о потрошњи
и енергије. Као
К пример
р наведени су:
с


Сектор Д 49
9.31: Градскки и приград
дски копнен
ни превоз пуутника.



Сектор Н 81.21,
8
Н 81.22, Н 81.29
9: Услуге ре
едовног чишћења зграада; Услуге осталог
чишћења зграда и опр
реме; Услугее осталог чиш
шћења.



Сектор Н 81
1.30: Услуге уређења и одржавањаа околине


урееђење и одр
ржавање пар
ркова и врто
ова




јавних зграда
з
(школее, болнице, администрати
а
ивне зграде, цркве итд.)
градских зелених по
овршина и гро
обља
ла уз саобрааћајнице (пуутеве, железничке пруге и трамвајскке шине,
зеленил
пловне канале, луке)

Такође, ЈЛС има заадатак да прикупља по
одатке о по
отрошњи енергије у објектима за које ЈЛС
плаћа трошкове ен
нергије и гдее спадају: сл
лужбене згр
раде, пословвне простор
рије, објекти
и у јавној
својини које кориссте установее или друге јавне служ
жбе основан
не од странее јединице локалне
самоупр
раве, изузевв објеката које
к
користее јавне служ
жбе основан
не од странее јединице локалне
самоупр
раве из члана 5. ове ур
редбе и друуги објекти за
з које трош
шкове енерггије плаћа је
единица
локалнее самоуправве.
У погледу привред
дних друштаава (ЈКП и ЈП
П на терито
орији општи
ине) законод
давац је пре
едвидео
изузетак у погледуу примарно
ог услова каада ЈЛС плаћа трошковве енергије и енергенаата, и то
уколико
о
●

но‐комунална предузеећа (ЈКП) ил
ли јавна
привредна друштва на територији ЈЛС (јавн
У
о класификац
к
ији делатно
ости [22] налазе
н
у
предузећа (ЈП)) која се према Уредби
А поменууте уредбе и чија је поттрошња при
имарне енеергије већа од 2500
секторима А‐Ф
toe на год
дишњем ни
ивоу, су енеергетски об
бвезник СЕМ
М и имају обавезу ди
иректног
извештавањ
ња и подно
ошења при
ијаве ресор
рном Мини
истарству у погледу годишње
остварене уштеде,
у

●

привредна друштва на територији ЈЛС (јавн
но‐комунална предузеећа (ЈКП) ил
ли јавна
У
о класификац
к
ији делатно
ости [22] налазе
н
у
предузећа (ЈП)) која се према Уредби
секторима Г‐Н и П‐С по
оменуте уреедбе и чија је потрошњ
ња примарн
не енергије већа од
дишњем ни
ивоу, су енеергетски об
бвезник СЕМ
М и имају обавезу ди
иректног
toe на год
извештавањ
ња и подно
ошења при
ијаве ресор
рном Мини
истарству у погледу годишње
остварене уштеде.
у

С обзир
ром на чињ
њеницу да се
с ЈЛС и дааље појављ
љује у функкцији посреедног произзвођача,
дистриб
бутера и сн
набдевача енергијом
е
(ттоплотна ен
нергија, сисстем за сн
набдевање пијаћом
водом),, а истовреемено као регулатор и инвести
итор у зако
онски регул
лисаним де
еловима
дистриб
буције и снаабдевања енергијом, енергетске
е
потрошње
п
о
односно
про
оизводње енергије,
е
најсврси
исходније јее да наведен
ни обвезниц
ци СЕМ, истовремено извештавају
и
и енергетскки одбор
општине о остварен
ним резултаатима уштед
де (Слика 7‐6).
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Слика 7‐6: ЈЛ
ЛС као обвезник система енергетског менаџментаа

7.5.3

Методол
логија изр
раде енерг
гетског би
иланса

ланса општи
ине је одре
еђивање ен
нергетске п
потрошње за
з базну
Циљ иззраде енергетског бил
годину. Обим енер
ргетског биланса дефи
инисан је об
бимом овог упутства, односно тр
раженим
подацим
ма у одговаарајућем го
одишњем извештају о остваривањ
њу циљева ууштеде ене
ергије за
јединиц
це локалне самоуправее (у овој фази
ф
СЕМ, предмет
п
општинског енергетског биланса
нису: велики систееми за траансформаци
ију енергије
е који се налазе на теериторији општине
о
(рафинеерије, велике термо
оелектране и хидро
оелектране)), енергетсска потрошња у
индустр
ријским објјектима којји се налазе на тери
иторији опш
штине, поттрошња ене
ергије у
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домаћи
инствима, потрошња
п
енергије у комерцијјалном секктору, потр
рошња ене
ергије у
пољопр
ривреди и потрошња ен
нергије у сеектору саобр
раћаја (осим
м потрошњее енергије у јавном
саобраћ
ћају).
На Слиц
ци 7‐7 је датт пример мапирања и дефинисања
д
енергетских токова за мању једин
ницу
локалнее самоуправве. У датом примеру
п
на територији ЈЛС ради пеет јавних пр
редузећа:
1. ЈП Јавно освветљење,
2. ЈП Аутопреввоз,
3. ЈКП Градскаа чистоћа,
4. ЈП Топлана:: две функци
ионално разздвојене коттларнице, и
5. ЈКП Водовод и канализзација: три функционал
но раздвојеена водозахввата.
ф
ЈЛС сносси трошковее енергије и енергенатаа за следеће
е јавне објеккте:


Три основн
не школе (О
ОШ1, ОШ2 и ОШ3): ОШ1 је приккључена на систем даљинског
грејања (СД
ДГ) градске топлане
т
(ко
отларница 1), док школ
ле ОШ2 и ОШ
Ш3 имају со
опствене
котларницее на лож уљее;



Три средњее школе (С
СШ1, СШ2 и СШ3): све
е три школее су повезаане на СДГ градске
топлане (ко
отларница 2);



Три предшколске устаанове (ВРТ1
1, ВРТ 2 и ВРТ3): Преедшколска уустанова ВР
РТ1 има
к
на лож уљее, док су пре
едшколске установе
у
ВР
РТ2 и ВРТ3 повезане
п
сопствену котларницу
на СДГ град
дске топланее и напајају се топлотно
ом енергијом из котлар
рнице 2;



Два дома здравља
з
(ДЗЗ1 и ДЗ2): оба објекта су
с повезанаа на систем даљинског грејања
градске топ
плане и напаајају се топл
лотном енер
ргијом из коттларнице 1;;



Зграда опш
штине (ЗОП),, Музеј (МУ
УЗ) и зграда МУП: сва три
т објекта су повезанаа на СДГ
градске топ
плане и напајају се топл
лотном енер
ргијом из ко
отларнице 2
2;



Спортско‐реекреативни центар (СХ
Х): у склопу објекта посстоји котлар
рница на пр
риродни
гас;



Дом за незб
бринуту дец
цу (ДНД) и Дом
Д за стара лица (ДСЛ
Л): оба објеккта имају со
опствене
котларницее на природни гас;



Две зграде месних зајеедница (МЗ1
1 и МЗ2): об
ба објекта имају
и
локалн
не системе (пећи
(
на
угаљ)



Сви објекти у граду снабдевајуу се електр
ричном енеергијом изз система локалне
девање); Наа територији
и општине нити у јед
дном од
електродисстрибуције (ЕПС снабд
објекта за које трошккове енерги
ије и енерггената сносси ЈЛС не п
постоје сисстеми за
трансформаацију обноввљивих изво
ора енергије
е у електричну енергију.



Сви објекти
и за које трошкове
т
енергије и енергената
е
ни су на
сноси ЈЛС прикључен
дистрибутивни систем напајања пијаћом водом и на кол
лекторски си
истем канализације.
Не постоји постројење
за пречишћ
п
ћавање отпаадних и атмо
осферских ввода.
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Сликаа 7‐7: Израда општинскогг енергетскогг биланса – пр
редмет и граанице

С обзир
ром да се Уредбом
У
[21
1] утврђују граничне
г
вр
редности годишње поттрошње ене
ергије на
основу којих се одређује
о
ко
оја привред
дна друштва (ЈКП и ЈП
П на теритторији општтине) су
обвезни
ици системаа енергетског менаџмеента, тако да
д по реали
изацији извеештавања ресорног
р
Министтарства, ЈЛС
С ће имати
и преглед свих објекаата за којее треба при
икупити по
одатке о
потрошњи енергијее и енергенаата.
ње финалне енергије сструктурираана је и
Према успостављееном енергетском току потрошњ
в
енергеената односсно енергије (у овом п
примеру: ди
изел Д2,
укупна потрошња одређене врсте
лож уљее, природни
и гас, угаљ, топлотна ен
нергија и електрична ен
нергија).
На Слици 7‐8, при
иказана је методологи
ија реализаације енергеетског билаанса на тер
риторији
општине. У иницијаалној фази неопходно
н
ј проверитти важећу зааконску регуулативу у нааведеној
је
области
и. У претход
дном делу теекста већ суу апсолвираане основнее поставке у погледу пр
редмета,
општег циља и обима енергетсског билансаа на територ
рији ЈЛС.
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У припр
ремној фази први кор
рак је прикуупљање осн
новних под
датака о предмету опш
штинског
енергеттског билансса (мапирањ
ње система – ЈКП и обје
екта јавне потрошње),
п
и израда ди
ијаграма
енергеттског тока (С
Слика 7‐7).

С
Слика
7‐8: Фаазе у реализаацији општин
нског енергетског билансса

Други корак
к
подр
разумева фо
ормирање енергетскогг одбора ко
оји ће на терену опе
еративно
прикупљ
љати релевантне податке и бити у блиској комуникаци
к
ији са енерггетским мен
наџером
(нпр. пр
редставници ЈКП, пред
дставници школа, обд
даништа, пр
редставници
и домова здравља,
з
јавних зграда
з
и сл
л.). Важно јее напоменуути да је фо
ормирање тима
т
од изуузетне важн
ности за
успешнуу реализаци
ију читавог пројекта
п
изр
раде енергеттског биланса на терито
орији ЈЛС.
На осно
ову познаваања веб ап
пликације за прикупљаање податаака, енергеттски менаџе
ер мора
имати јаасну слику о врсти под
датака које треба
т
да пр
рикупи. Таккође, неопхо
одно је деф
финисати
извор потенцијалн
них инфор
рмација (раачуни, мерења, енерггетски преглед, грађе
евинске,
архитекктонске и машинске
м
п
подлоге).
У овој фази
и битно је отклонити било каквву врсту
недоумица по питаању потребн
них податакаа које требаа прикупити.
На осно
ову прикупљ
љених подаатка и дефи
инисаних по
отреба, као наредни ккорак у припремној
фази, следи
с
дефи
инисање даатума почетка, као и оквирне дужине
д
траајања приккупљања
податакка. То пракктично значи да је изл
лазни резул
лтат овог корака,
к
динамика реал
лизације
енергеттског биланса. Главни резултат припремне
п
фазе требаао би да б
буде детаљан план
реализаације прикупљања података на деефинисаним
м локацијама (начин ко
омуникације
е између
члановаа тима и енеергетског меенаџмента, динамика
д
прикупљањаа и достављаања податакка и сл.).
Обилазаак објеката који су пр
редмет енергетског би
иланса је јеедан од кор
рака у реал
лизацији
извршне фазе. Оваакав обилаззак локацијје пре свегаа омогућава боље упо
ознавање саа самом
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локацијјом, техничкко‐технолош
шким процеесима, посттојећем опр
ремом, тако
ође са друге
е стране
омогућаава енергеттском менаџеру који спроводи
с
ен
нергетски биланс
б
да и
идентификујје битне
делове система са аспекта енеергетске потрошње и мо
огуће уштед
де.
љање подаатака је најјважнији ко
орак у токуу реализаци
ије извршнее фазе ене
ергетског
Прикупљ
билансаа и треба гаа спровести
и према унаапред утврђ
ђеном плануу. Посебнаа пажња мо
ора бити
посвећеена процени
и поузданоссти прикупљ
љених податтака, јер таччност податтака директн
но утиче
на квал
литет даљихх прорачунаа и закључаака који се на основу тако
т
добијеених резултаата могу
донети. Подаци који се прикупљају у општем слуучају могу бити техни
ичке и не‐ттехничке
природе. Највећи напор треба уложити у прикупљаање техничкких информ
мација јер оне
о чине
најобим
мнији и највважнији део
о података веб апликације. Када се
с систем п
прикупљањаа једном
успостави неопход
дно је об
безбедити трајно одрж
жавање и ажурирањее. Део те
ехничких
информ
мација је лаако доступан (новији системи
с
и објекти
о
на територији
т
ЈЈЛС за које постоји
броју случаајева на
уредна техничка и пројектнаа докумен
нтација). Међутим, у одређеном
о
пример
р, за појед
дине старијје објекте и системе
е могуће јее да недо
остају одговварајуће
информ
мације о оригиналним
о
м технички
им карактеристикама система и
или чак по
одаци о
спровед
деним реко
онструкцијам
ма, ревитал
лизацијама, санацијамаа објеката и система. Основне
О
техничкке информац
ције су:


Потрошња енер
ргије и енер
ргената;



Грађ
ђевинска фи
изика објектта;



Под
даци о посттојећим техничким сисстемима у објекту,
о
теххнички подааци о инстаалисаној
опреми;



Локални систем
ми за произзводњу енер
ргије;



Обн
новљиви изввори енерги
ије (ОИЕ );



Расп
положиви ал
лтернативни ресурси заа снабдевањ
ње енергијом на локаци
ији;



Терм
мички условви угодности;



Досттупна техни
ичка документација;



Студ
дије, подац
ци са спровведених енергетских прегледа,
п
п
подаци
мер
рења потрошње на
пред
дметној локкацији (нпр. произведена количинаа топлотне енергије,
е
исспоручена количина
топл
лотне енерггије) и сл.;



Под
даци прикупљени на основу спровеедених инте
ервјуа са преедставником
м оперативн
ног тима
или другим техничким лиц
цем у систем
му или објеккту предметне локацијее.

ње податакаа се обављ
ља на МЕСЕЧ
ЧНОМ ниво
оу. Најчешћ
ћи извор
У општеем случају, прикупљањ
податакка јесу рачууни за утро
ошену енер
ргију или рачуни за набавку енеергената. У општем
случају, треба исто
овремено пр
рикупити по
одатке и о новчаним
н
иззносима за набавку ен
нергије и
енерген
ната (нпр. [д
дин.], [€]), као и подаатке о потро
ошњи енер
ргије и енер
ргената изражене у
3
3
физички
им јединицама (нпр. [kWh], [Nm ], [t] [m ] [ll]). Такође, битно је во
одити евиде
енцију о
јединиччним ценам
ма енергенаата према важећим таарифним си
истемима н
наплате (нпр. [VTA‐
дин./kW
Wh], [MTA‐д
дин./kWh], [дин./Nm3], [дин./t], [д
дин./m3]), доњој
д
топло
отној моћи горива,
располо
оживим залихама енергента на скл
ладиштима и сл.
На осн
нову спровееденог мап
пирања и успоставље
ених енергетских токо
ова, неопходно је
успоставити систем
м континуаалног прикуупљања раччуна за утр
рошену енеергију за сваки од
таргетираних објекката. У појединим случчајевима мо
огуће је као
о контролнуу меру спро
овести и
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мерењее потрошњее енергије у неком кр
раћем перио
оду као кон
нтролну мер
ру, или успо
оставити
систем за
з континуаално очитаваање потрош
шње енергије (уобичајен
на мера за ввелике потрошаче).
Као што
о је то већ
ћ напоменутто, ЈЛС би требало даа води евид
денцију о јеединичним ценама
енерген
ната, доњој топлотној моћи
м
енергеента , као и да формир
ра листу одо
обрених доб
бављача
за сваки
и енергент који
к
набављ
љају на основу формирааног упитникка за оцену добављача,, у коме
би се оц
цењивао:


квалитет пр
роизвода: пр
ратећа докуументација, стандардно
ост производ
да;



квалитет сарадње и теххничке помо
оћи: компеттентност осо
обља, дужин
на сарадње;;



комерцијал
лни услови: јединична
ј
ц
цена,
услови
и плаћања, рокови
р
испо
оруке.

С обзир
ром да је ути
ицај спољнее температууре карактер
ристичан за свако место
о понаособ,, како би
подаци о енергеттској потро
ошњи могли
и бити наккнадно обр
рађени и м
међусобно ваљано
поређен
ни неопходн
но је да ЈЛС располаже са сетом кл
лиматских по
одатака:


спољна про
ојектна темп
пература ваздуха;



број дана у грејном периоду;



број степен
н‐дана;



средње днеевне темпер
ратуре ваздуха.

Климато
олошка мер
рења и осмаатрања на мерним
м
станицама врш
ше се у три термина: 7,, 14 и 21
сати по
о локалном времену. Средње
С
днеевне и месе
ечне темпер
ратуре вазд
духа рачунатте су по
формул
ли:

t sr 

t 7  t14  2  t 21
2
4

Вредности спољне температур
ре ваздуха можемо
м
очи
итавати ауто
оматски (даљински) или ручно.
Аутоматтска очитањ
ња врше се на
н унапред постављеним спољним сензорим
ма температтуре који
већином
м долазе с приложен
ним програм
мским паке
етом који омогућују
о
п
приказ мин
нималне,
максималне и средње температуре. Ручна очитањаа обухватајуу очитавањее мерног уређаја у
једнаки
им временсским интер
рвалима. Тр
рећа, додаттна опција је обезбеђ
ђивање наведених
податакка с хидром
метеоролошких станицаа у близини
и јединице локалне
л
сам
моуправе. Предност
П
методе аутоматско
ог очитањаа и прикупљ
љања подаатака с хид
дрометеоролошких стааница је
постојањ
ње очитавањ
ња у ноћном
м режиму, односно
о
поссле радног времена.
в
Друга врста податаака су инфор
рмације о локалним ре
егулаторним
м, институци
ионалним, људским
љ
и финан
нсијским кап
пацитетима ЈЛС које је неопходно прикупити како би се на адекватаан начин
сагледала могућно
ост ЈЛС да реализује
р
акционе плаанове везан
не за енергетску ефикаасност и
обновљ
љиве изворе енергије. Ради се о слеедећим инф
формацијамаа:


локаално законо
одавство (сп
пецифичностти на терито
орији ЈЛС);



инсттитуције и расположива
р
а радна снага;



друштвени капаацитет / досступност;



фин
нансијски окквир.

Да би добили прааву слику о стању по
отрошње ен
нергије и енергената
е
на територији ЈЛС,
неопход
дно је спроввести детаљ
љне анализее прикупљен
них податакка и одговар
рајуће прор
рачуне. У
том сми
ислу неопхо
одно је одредити базну линију потрошње
п
н територи
на
ији ЈЛС (енергетска
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поредбеена вредност). Успосттављањем континуално
к
ог система праћења
п
по
отрошње енергије и
енерген
ната из годи
ине у годинуу, омогућен
но је праћењ
ње трендоваа потрошњее одређенихх видова
енергијее и енерген
ната. Овде треба
т
напом
менути да је
е потребно одвојити по
отрошњу ен
нергије и
енерген
ната за грејаање и спровести корекц
цију према одговарајуће
о
ем броју стеепен дана.
Детаљнијим увидо
ом у податкке о потрошњи енергије и енергената на ссваком од објеката
(прораччун карактер
енергетске ефикасностти), као и њиховим
ристичних вредности
в
и
индикатора
њ
поређењ
њем са препорученим вредностим
ма на нацио
оналном или
и међунаро
одном нивоуу могуће
је доби
ити јаснију слику о по
ојединим об
бјектима и стању по питању поттрошње ене
ергије и
енерген
ната. И у оввом случајуу континуал
лно и вишегодишње праћење поттрошње енергије и
енерген
ната на исто
ом објекту, поновно иззрачунавањ
ње индикато
ора енергетске ефикасн
ности за
сваку го
одину понао
особ и њихово поређење (self‐ben
nchmarking),, може бити
и од непроц
цењивог
значаја за утврђи
ивање објеката који морају имаати приори
итет у преедузимању мера и
активно
ости у поглед
ду повећањ
ња енергетскке ефикасности.
Такође, анализа по
одатака везаана за месеечну (дневнуу или часоввну потрошњ
њу ако су до
оступне)
може укказати на неедоследностти у поменуутој потрошњ
њи.
На осно
ову свих спр
роведених анализа
а
моггуће је дефи
инисати одгговарајуће п
препоруке, односно
акциони
и план за пр
римену мераа и активноссти енергетсске ефикасн
ности.
Завршни корак је израда локалног енергетског план
на. Детаљнији опис саадржаја ене
ергетског
плана и начина извештавањ
и
ња биће даати у поглаављу “Анал
лиза података и пери
иодични
извештааји”.
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8. Ин
ндикато
ори енер
ргетске
е ефикас
сности

дстављају сп
пецифичне енергетске показатеље
е који се
Индикаттори енергеетске ефикасности пред
користее за оцену енергетске
е
е
ефикасности
и неког проц
цеса енергеетске трансф
формације, односно
коришћ
ћења енерги
ије. Индикаатори енерггетске ефикасности су агрегатне ввеличине ко
оје могу
бити маање или виш
ше сложене,, у зависноссти од тога колико
к
и какквих парамеетара обједи
ињавају.
Разликуују се следећ
ће категоријје индикато
ора енергетсске ефикасности:


Термодинамички, који
и у основи представљај
п
ју степене корисности
к
одређених процеса
ије (нпр. стеепен корисности котла);;
трансформаације енерги



Физичко‐термодинами
ички, у којима се ен
нергетски улази
у
у процес предсстављају
с излази из процеса предстаављају разл
личитим
јединицамаа за енерггију, али се
одговарајућ
ћим физичкким величин
нама (нпр. потрошња електричне
е
енергије у kWh по
3
2
m произвеедене воде, потрошња топлоте у kWh по m грејане по
овршине, по
отрошња
енергије у kWh
k
по t про
оизвода, и сл.).
с



Економско‐‐термодинам
мички у ко
ојима се енергетски улази
у
у пр
роцес предсстављају
јединицамаа за енергијуу али се излази из проц
цеса предстаављају у новчаним једи
иницама
(нпр. потрошња енерги
ије у тен по 1 $ бруто националногг дохотка, по
отрошња ен
нергије у
овнику)
тен по стано



Економски у којима се и енергетскки улази и параметри излаза из процеса предсстављају
новчаним јеединицама.

Зависно
о од категор
рије индикаатора енергеетске ефикаасности њиххово одређи
ивање подр
разумева
израду енергетскогг и/или маттеријалног и/или
и
финан
нсијског бил
ланса процееса трансфо
ормације
о процеса коришћењ
ња енергије. Термод
динамички и физичкко‐термодин
намички
односно
индикаттори израчуунати након
н израде од
дговарајућихх биланса пореде
п
се сса уобичајен
ним или
стандар
рдним вредностима за конкретан тип процеса или објеккта, на осно
ову чега мож
же да се
закључи
и да ли постоје
п
потеенцијали за
з уштеду енергије. Економско‐т
Е
термодинам
мички и
економски индикаатори су би
итни за вођ
ђење сектор
рских политтика, како на национаалном и
регионаалном, тако
о и на ниво
оу локалне самоуправе
е. Као такви су неопходни доноссиоцима
одлука, односно кр
реаторима политика.
п
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Слика 8‐1: Врсте инд
дикатора ене
ергетске ефиккасности

За енер
ргетски мен
наџмент на нивоу опш
штине значајни су енеергетски ин
ндикатори нижег
н
и
средњег хијерархијског ред
да. Енергеттском менааџеру општтине индикатори енергетске
ефикасн
ности дају јасну слику енергетске ефикасностти неког теххничког, од
дносно прои
изводног
системаа или зград
де, јер се на
н основу њих
њ може утврдити
у
даа ли је енергетска ефи
икасност
посматр
раног систеема или објекта
о
зад
довољавајућ
ћа. Приликком поређеења одговаарајућих
енергеттских индиккатора разл
личитих сисстема или објеката
о
по
отребно је водити раачуна да
методол
логија за њихово израччунавање у свим случајевима будее иста. Посеебно је важно да се
води раачуна да сее пореде об
бјекти исте врсте и каттегорије унуутар исте вр
рсте. У случчајевима
јавних зграда
з
треба поредити објекте којји имају сли
ичне сервиссе и режим рада. Поређење се
може вршити
в
за групу објееката у оп
пштини или
и се може поредити са одговаарајућим
индикатторима таквих објекатта у другим
м општинам
ма, земљи и иностран
нству. У слуучају да
постоје прописане или стандар
рдне вредности индикаатора онда се поређењ
ње врши у од
дносу на
њих. Посебна
П
врсста поређеења је тзв. бенчмарккинг (bench
hmarking), односно по
оређење
перформ
манси (измееђу осталогг и индикаттора енергетске ефикассности) рад
дних и прои
изводних
процесаа са перформ
мансама најб
бољих процееса исте врссте. У Tабелаама 8‐1 до 8‐‐6 набројани
и су неки
од индикатора енеергетске еф
фикасности за комунал
лне услуге и јавне згр
раде општине. Број
индикаттора који се користи
к
у пр
ракси је многго већи.
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Табела 8‐1:
8 Примери
и индикатораа енергетске ефикасности
и за општине
е
Индикаттори енергетске ефикасно
ости општина
Индикаттор
Потрошњ
ња енергије по глави стан
новника
2
Потрошњ
ња енергије по m грејне површине у домаћинств
вима
Потрошњ
ња енергије по m2 грејне површине у јавним
зградам
ма
Потрошњ
ња енергије по бруто друуштвеном пр
роизводу

Једи
иница
kWh/стаановнику
kWh/m2
kWh/m2
MWh/м
милиона €

8 Примери
и индикатораа енергетске ефикасности
и потрошње топлотне
т
енеергије у јавни
им
Табела 8‐2:
зградам
ма
Индикаттори потрошње топлотне
е енергије у јаавним зградаама
Индикаттор
Специфи
ична потрошња топлотне
е енергије
Специфи
ични трошко
ови за топлоттну енергију по
п m2
Специфи
ични трошко
ови за топлоттну енергију по
п корисникуу
зграде

Једи
иница
kWh/m2
kWh/о
особа
РСД/m2
€/ m2
РСД
Д /корисникк
€/ корисник

8 Примери
и индикатораа енергетске ефикасности
и електричне
е енергије у јаавним зградама
Табела 8‐3:
Индикаттори потрошње електриччне енергије у јавним зграадама
Индикаттор
Специфи
ична потрошња електриччне енергије
Специфи
ични трошко
ови електричне енергије
Специфи
ични трошко
ови електричне енергије

Једи
иница
2

kWh/m
РСД/m2
РС
СД/корисник

kWh/о
особа
€/m
m2
€/кори
исник

Табела 8‐4:
8 Примери
и индикатораа енергетске ефикасности
и у системим
ма даљинскогг грејања
Индикаттори енергетске ефикасно
ости системаа даљинског грејања
Индикаттор
Ефикасн
ност трансфор
рмације енергије
Ефикасн
ност дистрибууције енерги
ије
Губици топлоте
т
по km
m мреже даљ
љинског грејања
Потрошњ
ња електричне енергије по
п MWh снаб
бдевене
топлотне
е енергије

Једи
иница
%
%
kWh
h/km
MWh/M
MWh год

8 Примери
и индикатораа енергетске ефикасности
и система вод
доснабдевањ
ња
Табела 8‐5:
Индикаттори енергетске ефикасно
ости системаа водоснабде
евања
Индикаттор
Потрошњ
ња електричне енергије по
п m3 произвведене
Потрошњ
ња ел. енергије по испорученом m3
Потрошњ
ња ел. енергије за воду испоручену
и
д
домаћинстви
ма,
малим потрошачима
п
а
Потрошњ
ња ел. енергије за воду испоручену
и
великим и
специјал
лним потрош
шачима
Потрошњ
ња ел. енер
ргије за вод
ду испоруче
ену општинсским
зградам
ма
Потрошњ
ња ел. енергије за губиткке воде
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Табела 8‐6:
8 Примери
и индикатораа енергетске ефикасности
и у систему канализацијее
Индикаттори енергетске ефикасно
ости системаа канализаци
ије
Индикаттор
Потрошњ
ња ел. енергије по m3 отп
падних вода
Потрошњ
ња ел. енергије по m3 пре
ечишћених отпадних
о
вод
да
Укупна потрошња ел.
е енергије по m3 испуш
штених отпад
дних
вода

Једи
иница
kWh/m3
kWh/m3
kWh/m3

Табела 8‐7:
8 Примери
и индикатораа енергетске ефикасности
и у систему јаавног осветљ
љења
Индикаттори енергетске ефикасно
ости системаа јавног осветтљења
Индикаттор
Број сијааличних местта по глави становника
Број месста са светиљ
љкама / km осветљених ул
лица
Потрошњ
ња ел. енергије / места саа светиљкам
ма
Потрошњ
ња ел. енергије / km осве
етљених улиц
ца
Потрошњ
ња ел. енергије за осветљ
љење по стан
новнику

Једи
иница
светиљки/становник
светиљ
љки/ km
kWh/свветиљки
kWh/km
kWh/стаановнику

8 Примери
и индикатораа енергетске ефикасности
и у систему јаавног транспорта
Табела 8‐8:
Индикаттори енергетске ефикасно
ости системаа јавног трансспорта
Индикаттор
Просечн
ни број пређе
ених километтара возила по путнику
Годишњ
њи број путни
ик‐километар
ра
Утрошен
на енергија по
п превезено
ом путнику
Утрошен
на енергија по
п пређеном километру свих
с
возила
Утрошен
на енергија по
п путник‐кил
лометру
Трошковви енергије по
п превезено
ом путнику
Трошковви енергије по
п пређеном
м километру
Трошковви енергије по
п пређеном
м путник‐кило
ометру
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9. Ан
нализа податак
п
ка и пери
иодични
и извешт
таји
Финансијски и људ
дски ресурси су у највеећем броју ЈЛС ограниччени, те је сстога неопхходно на
н
дефин
нисати прио
оритетне меере енергетсске ефикасн
ности, односсно мере по
овећања
прави начин
удела производње енергије изз ОИЕ.
Да би се добила стварна слика
с
о поттрошњи енергије и енергената н
на територији ЈЛС,
дно је спроввести детаљ
љне анализее прикупљених податакка и одговарајуће прор
рачуне и
неопход
проценее. На основву тако спро
оведених ан
нализа могууће је дефин
нисати одговарајуће пр
репоруке
за смањење потр
рошње енеергије, поввећање ене
ергетске еф
фикасности,, повећањаа удела
одње енергије из ОИЕ и смањењаа емисије шттетних гасова са ефектом стаклене
е баште.
произво
Услед тога
т
је изр
рада одговаарајућег год
дишњег извештаја и његов садр
ржај од суштинске
важностти.
На Слиц
ци 9‐1 је при
иказан начин извештаваања енергеттског менаџера ЈЛС (енеергетског од
дбора).

Сл
лика 9‐1: Обавеза извештаавања од стр
ране енергетског менаџер
ра (енергетскког одбора ЈЛ
ЛС)

Важећи Закон о ефикасном коришћењ
њу енергије [1] и Праавилник о обрасцу го
одишњег
ривању циљ
љева уштедее енергије [2
2] прописују обавезу за обвезнике
е СЕМ, у
извештааја о оствар
овом сл
лучају ЈЛС, да
д сачине следеће докум
менте:
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Програм енергетске ефикасности
е
и ‐ плански документ који
к
доноси
и ЈЛС, као обвезник
о
нергетског менаџментта о планираном начи
ину оствари
ивања и величини
система ен
планираног циља уштееде енергијее, за период
д од најмањ
ње три годин
не.



п
доккумент који
и доноси ЈЛС и садржи
и мере и
План енергетске ефиккасности ‐ плански
и којима се предвиђа ефикасно
е
ко
оришћење енергије,
е
но
осиоци и ро
окови за
активности
спровођењ
ње планиран
них активно
ости, очекиввани резултаати за свакуу од мера, односно
активности
и, финансијсске инструм
менте (извор
ре и начин обезбеђиваања) предви
иђене за
спровођењ
ње планиран
них мера и доноси
д
се наа период од
д једне годи
ине.



Годишњи извештај
и
о остваривањ
њу циљева уштеде ене
ергије [2] – као што саам назив
каже, садржи извеш
штај о оствваривању циљева
ц
уш
штеде енергије за пр
ретходну
календарскку годину.

д
наведених докуменатта ресорном
м Министарству (Министарство
ЈЛС имаа обавезу достављања
рударсттва и енерггетике). Инттенција мин
нистарства надлежног
н
е је пре
за пословее енергетике
свега прикупљањее структуирааних података о укупн
ној потрошњи енергијје и енерге
ената на
територ
рији ЈЛС у складу
с
са захтевима
з
и обавезамаа које прописује СЕМ, као и реал
лизација
планирааних уштед
да примарн
не енергијее спровођењем мера и активно
ости на тер
риторији
обвезни
ика СЕМ, у овом
о
случајуу ЈЛС.
С друге стране, енергетски меенаџер, одн
носно енерггетски одбор ЈЛС имајуу додатне заадатке у
ња мера и активности
а
ЕЕ. То се пре свега од
дноси на еф
фикасно коришћење
погледуу дефинисањ
располо
оживих среедстава, од
дносно оствваривање највећих
н
уш
штеда енер
ргије и ене
ергената
изражен
них у физи
ичким ([kW
Wh], [m3], [G
GJ], [toe]) и новчаним
м јединицама ([дин.], [Euro]),
применом мера ЕЕЕ (у одређен
ним случајеввима и прим
мена ОИЕ) за
з чију реализацију је потребно
уложити
и што мањи
и новчани иззнос.
Наведен
ни приориттети условљ
љавају и разлику у садр
ржају и струуктури запр
раво веома сличних
докумената, одно
осно извештаја. У општем случају, извешттај који ен
нергетски менаџер
м
припрем
ма за оргаане ЈЛС, мо
оже у одрееђеним сеггментима бити
б
детаљ
љнији од го
одишњег
извештааја о остваривању циљеева уштеде енергије.
И ако јее за припреему годишњег извештаја о остваривању циљева уштеде п
потребно пр
рикупити
податкее о потрошњ
њи енергије и енергенаата за све об
бјекте на теериторији ЈЛ
ЛС за које ЈЛ
ЛС сноси
трошкове енергенаата и енерги
ије (збирно приказани подаци
п
о го
одишњој по
отрошњи ен
нергије и
енерген
ната), такво прикупљањ
ње податка не мора нужно
н
“водити” енергеетског менааџера ка
избору и дефинисаању мера и активности
а
Е које треб
ЕЕ
ба применитти.
Додатнаа пажња пр
роистиче изз чињенице да је потро
ошња енергије и енер
ргената у сваком од
објекатаа на теритторији ЈЛС прича за себе. То зааправо под
дразумева знатно под
дробније
прикупљ
љање података и одн
носи се таккође на сисстематичнији приступ у погледу анализе
податакка, јер само на основу тако спровеедене анали
изе је могућ
ће на прави
и начин деф
финисати
мере и активности ЕЕ.
У поглављу 18 овогг приручникка детаљно је описан садржај
с
програма енерггетске ефикасности.
љно је обраађен садржај типског извештаја ЕЕ који ене
ергетски
У даљеем делу теккста, детаљ
менаџер припремаа за органе ЈЛС.
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Такође, у поглављ
љу 9.2 детаљ
љно је при
иказан садр
ржај годишњ
њег извешттаја о оствааривању
циљева уштеде ен
нергије, који
и енергетскки менаџер има обавеезу да доставља министарству
надлеж
жном за посл
лове енергеттике.

9.1

С
Садржај
т
типског
и
извештаја
а ЕЕ у опш
штем слу
учају

Пре свеега у годишњ
њем извешттају ЕЕ неоп
пходно је пр
риказати по
одатке о стр
руктурној по
отрошњи
енергијее и енерген
ната за неколико годинаа уназад, каао и податкее о одговарајућим трош
шковима
(топлотна енергија,, електрична енергија и вода), укуп
пну потрошњ
њу и потрош
шњу по објектима, и
и.
предстаавити добијеене резултатте графички
Дакле, годишњи
г
иззвештај имаа веома важ
жну улогу као својеврсн
ни путоказ, зза израду детаљних
анализаа потрошњее енергије и енергенаата у објекттима на теериторији ЈЛ
ЛС, са техн
ничким и
финанси
ијским обраазложењим
ма за предуузимање ин
ндивидуалних мера чи
ији је основвни циљ
смањењ
ње потрошњ
ње енергије и енергенатта (Слика 9‐2
2).

С
Слика
9‐2: Стр
руктура, садр
ржај и основни елементи
и извештаја [3
3]

У општеем случају, садржај
с
периодичног го
одишњег извештаја [4,5
5] има следеећи изглед:


(скупшттину
Извод
з
за
орган
не
ЈЛС
општине/град
да,
скупштине//градоначел
лника, општи
инско веће, општинску управу)

пред
дседника



Главвни резултати – преглед
д потрошње
е енергије и енергенатаа;



Главвни резултати – примењ
њене мере и активности
и ЕЕ и повећ
ћање удела ОИЕ;



Главвни резултаати ‐ остваарене уштед
де у физиччким и новвчаним једи
иницама
(про
оцентуални удео смањеења потрош
шње на годишњем ниво
оу).
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Примена ен
нергетског менаџмента
м
на територији ЈЛС




Структурна анализа поттрошње енеергије и енергената




Резултаати детаљн
не анализе, студије оправданости, елаборати ЕЕ, закљ
ључци у
погледу мера и активности које требаа спровести
и на објекттима и сисстемима,
ије, план финансирањ
ф
а, смањење емисије штетних
анализа потребнее инвестици
м стаклене баште.
б
гасова са дејством

Прилози


9.1.1

Потрош
шња енергијје и енерген
ната, структтура трошко
ова, емисијаа штетних гаасова са
дејство
ом стаклене баште, поређење сличних објеката
о
према израчунатим
карактееристичним
м вредности
има индикаатора енер
ргетске ефи
икасности, сттруктура
трошко
ова према врсти потрош
шње, груба анализа
а
теххничких систтема у објекктима, и
грађеви
инског омоттача објекатта, коефицијјенти прелазза топлоте.

Детаљна ан
нализа и фин
нансијски ин
нжењеринг




рана листа мапираних
м
ромене у од
дносу на
Ажурир
објеката, наазначене еввентуалне пр
послед
дњи унос; потрошња
п
енергије и енергенатаа, структураа трошковаа за све
мапираане објектее на терито
орији ЈЛС, поређење објеката п
према израчунатим
карактееристичним
м индикатор
рима енерггетске ефиккасности, анализа јединичних
цена енергената и анализа важећих
в
уго
овора за наабавку енер
ргената, промене у
е
и различитихх врста ене
ергената,
начинуу потрошњее одређених видова енергије
закључчци, приориттети деловаања, груба анализа подаатака.

Анализа и разматрање
р
потрошње енергије у појединим
п
о
објектима




Оргаанизационаа и структуура менаџм
мента, докуументи сисстема менааџмента,
акти
ивности у по
огледу инфо
ормисања и обуке, поди
изање нивоаа свести.

одлоге за прорачун: по
одаци о поттрошњи енеергије и ене
ергената,
Општи прилози; по
рошње одр
ређених видова енергије и ене
ергената,
тренд карактерисстичне потр
трошко
ови за набавку енергије и енерген
ната, емисијја штетних гасова са дејством
д
стаклен
не баште, ан
нализа подаатака о поттрошњи енеергије и енеергената, по
одаци за
рефереентну годинуу. Коришћен
не ознаке.

Анализа података
а

Квалитеетна анализа се заснивва на принц
ципима: оби
имности, поуузданости и правоврем
мености.
Анализаа обухвата сагледавање
с
е укупно по
отрошене ен
нергије на нивоу
н
општи
ине, удео по
ојединих
сектораа, удео трошкова енер
ргије у одн
носу на укуупан буџет општине, оцену инте
ензитета
потрошње енергије. Базна го
одина предсставља типичан времеенски перио
од, период за који
постоје комплетни
и подаци о одговарајјућој потро
ошњи енерггије. На осснову прикуупљених
податакка, енергетски менаџер спроводи следеће
с
про
орачуне и ан
нализе:
 потро
ошње енергије у зави
исности од
д времена (дијаграми енергетског оптерећ
ћења по

одговварајућим енергентима у односу наа време: поттрошња елеектричне енергије на чаасовном,
дневн
ном или мессечном нивоу, месечнаа потрошња енергије ко
оја се добијаа из енерген
ната или
топло
оте;
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 потро
ошње енерггије на годи
ишњем ниво
оу (на основву појединаачних прораачуна по појјединим

енерггентима нео
опходно је спровести
с
суумарну струуктурну потр
рошњу енер
ргије, за свааку врсту
енерггената и у заједнички
им јединицама, у обл
лику табелее и одговар
рајућем граафичком
прикаазу;
 специ
ифичне потр
рошње енер
ргије (где год
д је то могућ
ће треба изр
рачунати вр
редност спец
цифичне

потро
ошње одређ
ђених енергеената);
 карак
ктеристични
их вредности
и индикатор
ра енергетскке ефикасно
ости.

У Табел
лама од 9‐‐1 до 9‐3 дати
д
су при
имери годи
ишње потро
ошње мапи
ираних обје
еката на
територ
рији ЈЛС.
Табела 9‐1:
9 Пример ‐ годишња по
отрошња мапираних обје
еката ЈЛС за 2013.
2
годинуу
20
013

2013

Уккупна
енеергија
н
нето

Ф.Ј.

Финалн
на
енергија

Примарн
а
енергија

CO2

Удео
о ПЕ
у укуупној
потр
рош
њ
њи

Јединичн
н
а цена

Трошкови бе
ез
ПДВ

Удео енерггента
у укупни
им
трошкови
има

[toe]

[toe]

[t CO2]

[%
%]

[дин/Ф.Ј]

[дин.]

[%]

t

3
320

57,499

57,499

240,7

0,6%

64500

2 064 00
00

0,49%

Бензин

1000 l

4
47.2

35,218

35,218

102,4

0,4%

125,33

5 914 16
60

1,42%

Дизел Д2

1000 l

190

163,915

163,915

514,7

1,8%

124,22

23 598 00
00

5,65%

t

2
29,1

28,288

28,288

92,1

0,3%

362300

1 054 29
93

0,25%

t

2
2005

1 970,616

1 970,62

5 729,6

2
21,3%

370399

74 263 19
95

1
17,79%

1
17,05

18,871

18,871

50,5

0,2%

32365,00

551 82
23

0,13%

Лигнит

Уље за лож
жење
Уље за лож
жење
средње (м
мазут)
Течни наф
фтни гас

t
3

Природни гас

1000 m

3
3500

2 786,926

2 786,926

6 482,4

3
30,1%

430544

150 689 00
00

3
36,09%

Огревно дрво
д

t

1
140,8

31,948

31,95

148,6

0,3%

11462,55

1 613 92
20

0,39%

Топла вода

1
1000
kWh

3
3368

289,596

452,5

181,0

4,9%

121100

40 786 48
80

9,77%

Електричн
на енергија
ЕПС
Потрошњаа воде

1
1000
kWh

17
7211

1 479,880

3 699,7

13
768,8

4
40,0%

61899

106 518 87
79

2
25,51%

112,655

10 476 45
50

2,51%

6 862,76

9 245,5

27 311

10
00,0%
417 530 20
00

100,0%

3

m

93
3000




Табела 9‐2:
9 Пример ‐ годишња по
отрошња мапираних обје
еката ЈЛС за 2014.
2
годинуу
2
2014

2014

Уккупна
енеергија
н
нето
Ф.Ј.

Финалн
на
енергијја

Примарн
а
енергија

CO2

Удео
о ПЕ у
укуп
пној
потрошњ
и

Јединичн
н
а цена

Трошкови бе
ез
ПДВ

Удео енергеента у
укупним
м
трошкови
има

[toe]

[toe]

[t CO2]

[%
%]

[дин/Ф.Ј]]

[дин.]

[%]

Лигнит

t

3
350

62,89

62,889

263,3

0,6%

65000

2 275 00
00

0,48%

Бензин

1000 l

5
57,5

42,904

42,904

124,7

0,4%

126,11

7 250 75
50

1,54%

Дизел Д2

1000 l

205

176,86

176,856

555,3

1,7%

137,77

28 228 50
00

5,99%

Уље за ложе
ење

t

3
32,01

31,12

31,117

101,3

0,3%

393800

1 260 55
54

0,27%

Уље за ложе
ење средње
(мазут)
Течни нафтн
ни гас

t

2
2195

2 157,36

2 157,358

6 272,5

2
21,2%

402600

88 370 70
00

1
18,76%

t

1
17,9

19,812

19,812

53,0

0,2%

358500

641 71
15

0,14%

Природни гас

1000 m3

3
3850

3 065,618

3 065,618

7 130,6

3
30,1%

418000

160 930 00
00

3
34,16%

Огревно дрвво

t

1
148,8

33,763

33,763

157,1

0,3%

118755

1 767 00
00

0,38%

1000 kWh

3
3520

302,666

472,915

189,2

4,6%

123600

43 507 20
00

9,24%

Топла вода
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Електрична енергија
ЕПС
Потрошња воде
в

1000 kWh
m3

19
9200

1 650,903

4 127,257

15
360,0

4
40,5%

1
105000



7 543,89

10 190,49

30 207

66622

127 910 40
00

2
27,15%

855

8 925 00
00

1,89%

471 066 819

1000,00%

10
00,0%



9 Пример ‐ годишња по
отрошња мапираних обје
еката ЈЛС за 2015.
2
годинуу
Табела 9‐3:
2015

2015

Укупна
еннергија
н
нето
Ф.Ј.

Финалнна
енергијја

Примарн
а
енергија

CO2

Удео ПЕ у
укуппној
потроошњи

Јединичнна
цена

Трошкови без
ПДВ

Удео енергеента у
укупним
м
трошковима

[toe]

[toe]

[t CO2]

[%
%]

[дин/Ф.Ј]

[дин.]

[%]

Лигнит

t

3
367,5

66,034

66,034

276,5

0,6%

59917

2 174 49
98

0,45%

Бензин

1000 l

5
59,8

44,620

44,620

129,7

0,4%

105,1

6 284 98
80

1,30%

Дизел Д2

1000 l

211,15

182,162

182,162

572,0

1,7%

124,8

26 351 52
20

5,44%

Уље за ложе
ење

t

3
32,98

32,060

32,060

104,4

0,3%

35 8800

1 180 68
84

0,24%

Уље за ложе
ење средње
(мазут)
Течни нафтн
ни гас

t

2 085,25
0

2 049,49

2 049,490

5 958,9

1
19,4%

36 6600

76 320 15
50

1
15,75%

t

18,6

20,59

20,587

55,1

0,2%

28 2250

525 45
50

0,11%

Природни гас

1000 m3

4
4158

3310,87

3 310,868

7 701,1

3
31,4%

42 9900

178 378 20
00

3
36,81%

Огревно дрвво

t

1
160,8

36,49

36,486

169,7

0,3%

12 5500

2 010 00
00

0,41%

Топла вода

1000 kWh

3 560

306,11

478,289

191,3

4,5%

12 5570

44 749 20
00

9,23%

Електрична енергија ЕПС

1000 kWh

20
0 160

1733,45

4 333,620

16 128,0

4
41,1%

6 7787

136 825 92
20

2
28,23%

89,25

9 839 81
13

2,03%

484 640 41
14

10
00,00%

Потрошња воде
в

3

m


1 250
110
7 781,858

10
554,214
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Слика 9‐3: Удео трошкова заа набавку ене
ергената у од
дносу на укуп
пни буџет ЈЛС
С за 2015. год
дину

Слика 9‐4: Уд
део карактер
ристичних ен
нергената у укупној
у
потро
ошњи примаарне енергије
е

Слика 9‐5: Удео енерге
ената и воде у укупним тр
рошковима

Пример
р графичког приказа уд
дела трошко
ова за набавку енерген
ната у одно
осу на укупн
ни буџет
ЈЛС за 2015. годин
ну дат је наа Слици 9‐3
3. На Слици
и 9‐4 је при
иказан удео
о карактери
истичних
енерген
ната у укупној потрошњ
њи примарнее енергије.
На Слиц
ци 9‐5 је при
иказан удео енергенатаа и воде у уккупним трош
шковима енергије и ене
ергената
у току 2015. годинее.
ли 9‐4 су приказане
п
вредности потрошње електричнее енергије, укупне по
отрошње
У Табел
енергијее за грејањее (систем дааљинског греејања и енергенти утро
ошени за греејање).
На осно
ову податакаа из Табелее 9‐4, графиччки је прикаазан пораст потрошње у периоду од
о 2013.
до 2015
5. године на Слици 9‐6.
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Табела 9‐4: Пример
П
‐ год
дишња потро
ошња одређе
ених видова енергије

Електриччна енергијаа ЕПС
Топлотна енергија (С
СДГ)
Топлотна енергија (о
остали енерге
енти)
Топлотна енергија (У
УКУПНО)
Потрошњ
ња воде
Емисија CO2
Укупна потрошња
п
пр
римарне енергије

1000 kWh
k
1000 kWh
k
1000 kWh
k
1000 kWh
k
m3
t CO
O2
toe
e

2013
1
17211
33
368,0
467
700,2
500
068,2
9
93000
27 311
3
92
245,5

20
014
1
19200
3165,9
517
715,1
548
881,0
10
05000
30 2
207
10190,5

20
015
20160
2
3070,9
51165,5
54236,4
11
10250
31 287
10554,2

Слика 9‐6: Потрошња
П
топлотне и еле
ектричне ене
ергије и водее

а Удео енерггије и воде у трошковима
а)
т

б) Уде
ео потрошње ел. енергије и топлотне енергије
е

Слика 9‐7: Потрошња електричне ене
ергије, топло
отне енергијее

На Слиц
ци 9‐7(а) је приказан
п
пр
роцентуални
и удео електричне енер
ргије, топло
отне енергије и воде
у укупн
ним трошко
овима енергије и енер
ргената 201
15. године (трошкови енергената који су
коришћ
ћени у секто
ору саобраћаја (возни парк
п
ЈКП и ЈП)
Ј нису у овом
о
случајуу узети у об
бзир). На
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Слици 9‐7(б) је приказан пр
роцентуални
и удео потрошње елеектричне ен
нергије и топлотне
т
енергијее.

Слика 9‐8: Ем
мисија штетн
них гасова са ефектом стааклене баштее

На Слиц
ци 9‐8 је приказано увећање
у
емисије штетн
них гасова са ефектом
м стаклене баште у
периодуу 2013‐2015
5.

Извод за
з менаџм
мент ЈЛС
Циљне групе којим
ма се презентује извешттај су општин
нски органи
и, менаџери буџетских установа
у
и јавни
их комуналних предуззећа, стручн
на јавност и грађани који требаа да осете ефекте
рационаалног управвљања енергијом крозз побољшање квалитеета услуга и очување животне
ж
срединее. Битно је пренети
п
доввољно квалитетних инф
формација људима
љ
који заузимајуу кључна
места у хијерархији
и општинске власти и по
п природи
и ствари одл
лучују о усм
меравању бууџетских
средстава и воде рачуна
р
о усспешности функционис
ф
сања општине као серввиса грађан
на. Мере
које се предузимаају ради см
мањења по
отрошње ен
нергије ствварају веом
ма позитиваан имиџ
општине и као таквве додатно мотивишу.
м
Разлози
и због којих се јавности презентираају извештаји су:
 утицај на пром
мену понашаања и ствараања свести о потреби изградње
и
ен
нергетски еф
фикасног

друуштва (улагаање у будућност кроз ед
дукацију на свим нивои
има),
 раззмена искусттава у погле
еду ефикасн
ности и одрж
живости преедузетих акттивности,
 при
идобијање подршке за
з применуу мера којје се пред
дузимају у циљу коришћења

поттенцијала уш
штеде енерггије,
 тра
анспарентно
ост рада опш
штинских ор
ргана и трош
шења буџетсских средстаава.

Примена енергеттског менаџ
џмента на територији
и ЈЛС
У вези са применаама енергеттског менаџ
џмента на територији
т
Ј
ЈЛС,
у извештају је неопходно
навести
и основне по
одатке:


Да ли посто
оји успостављ
љен систем енергетско
ог менаџмен
нта?
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Да ли посто
оји именована особа ко
оја је одговорна за енер
ргетску ефиккасност?



Да ли је усввојена енерггетска политтика?



Да ли се праати и вреднује спровођ
ђење енерге
етске полити
ике?



Да ли је реввидиран наччин праћења и вредноввања?



Да ли је усп
постављено управљањее документи
има (записим
ма)?



Остале прим
мењене мер
ре и активно
ости (детаљ
љније дати опис).

Такође у овом погл
лављу треба направити осврт и на следеће:
с


Енергетска политика (ууправљање, енергетски одбор);



Успостављаање нових општих циљеева;



Организаци
иона и струкктура донош
шења одлукаа;



Проток инф
формација и података;



Обуке кадрова;



Односи саа јавношћу//комуникац
ција са ме
едијима (наавести наччине реали
изованих
промоција: новински чланци,
ч
ради
ио и ТВ емисије, други облици
о
конттакта са јавн
ношћу)



Економска ситуација, начини
н
финаансирања;



Приватно‐јаавно партнеерство; ЕСКО
О модели.

Структуурна анали
иза потрош
шње енерги
ије и енергената
С обзир
ром на чињ
њеницу да се
с већина података
п
о потрошњи енергије прикупља наа основу
месечни
их рачуна за
з утрошенуу енергију, односно наа основу очитавања ел
лектричних бројила,
б
водомера, калорим
метара, мерача протока гаса и сл.,
с од изуззетне важно
ости за поуузданост
прикупљ
љених подаатака је инф
формација који су поттрошачи веззани за навведено бројјило. На
Слици 9‐9 приказаана је упрааво таква ситуација.
с
Оваква
О
ситууација се н
најчешће де
ешава у
комплексима зград
да (више објјеката на исттој адреси), где постоји
и и већи бро
ој мерних ме
еста.
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Слика 9‐9:
9 Потрошаччи који су пр
рикључени наа ел. бројило
о, водомер, калориметар
к
р, мерач проттока гаса

На осно
ову спровед
дене анализе укупне по
отрошње ен
нергије и стр
руктуре трошкова, израачунатих
карактееристичних индикатораа енергетскее ефикасноссти, уоченихх промена у тренду по
отрошње
енергијее и енергената и промеенама једин
ничних ценаа енергенатаа за дефини
исану групу објеката
(нпр. основне
о
шкколе), могууће је њихховим поређењем усстановити о
одређена значајна
з
одступаања. На осн
нову тако сп
проведене анализе
а
могуће је донети закључке у поглед
ду стања
објекатаа, дефинисаати приориттете и одговарајуће мер
ре енергетскке ефикасно
ости. Као штто је то у
претход
дном делу текста већ било помеенуто могућ
ће је форм
мирати караактеристичн
не групе
објекатаа (администтративне згр
раде, основвне школе, предшколскке установе – вртиће, спортске
с
објекте,, вишенаменске халее, затворен
не односно
о отворенее базене), ради међ
ђусобног
поређењ
ња. У Табели 9‐5 при
иказани су карактеристтични подааци за чети
ири основне
е школе
(Републ
лика Србија)).
Табела 9‐5: Каракте
еристични индикатори
и
и енергетске
е ефикасноссти и специф
фичне цене
е
електри
ичне енерги
ије за групу објеката
Назив усстанове

Основне школе
ш
Школа 1
Школа 2
Школа 3
Школа 4

Г
Год.
изгр
радње

1959
1972
1972
1973

Површ
шина
објеккта
[m2]

22760
4
4570
3
3267
4
4297

Специфична потро
ошња
е
електричне
енерггије
Израчунаата
Пореддбена
вредносст
вреддност
[kWh/m2]
Средња
Оцена
вредност
стања

177.5
133,4
15
9
9,9

10
10
10
10

лоше
средње
лоше
добро

Потрошња ел
лектричне енергије и
специфична ценна електричне енергије
Потрошња ел.
енергије
[MWh]

448 316
6 160
61
4 940
48
4 405
42

Специфична цена

Променна
у односсу
на 20008

Дин./МWh

Дин./m2

+2%
+3%
+1%
+1,5%

6173
6159
6135
6172

108
82,4
91,9
60,9

Анализи
ирајући доб
бијене податтке специфи
ичне потрош
шње јасно је уочљиво д
да Школа бр. 1 има
најлоши
ије резултатте (највећу вредност сп
пецифичне потрошње електричнее енергије, што
ш није
изненађ
ђујуће с обзиром на год
дину изград
дње објекта)). Овако спроведена анаализа показзује да је
Школа бр.
б 1 прворангирани об
бјекат у поггледу приме
ене мера см
мањења поттрошње еле
ектричне
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енергијее. Даља ан
нализа би требала
т
да покаже ко
оји од техни
ичких систеема у Школ
ли бр. 1
предстаавља узрок овако
о
великке потрошње електричн
не енергије.

Слика 9‐10: Потрошњ
ња електричне енергије у Школи бр. 1 у току 2009
9. године

На Слиц
ци 9‐10 је приказан год
дишњи дијааграм потро
ошње електр
ричне енергије Школе бр. 1 за
2009 го
одину. На основу
о
приказаног ди
ијаграма мо
огуће је изввести закључак да по
отрошња
електри
ичне енерги
ије у Школи бр. 1 у вел
ликој мери зависи од грејне
г
сезон
не, односно
о да се у
току зи
имских месеци највероватније вр
рши догреввање школсских просто
орија кориш
шћењем
електри
ичних грејалица, кварцних или ТА‐пећи.
Т
Сл
личну табеелу могуће је израдитти и за
потрошњу топлотнее енергије и за потрошњ
њу воде.
еристични индикатори
и
и енергетске
е ефикасноссти и специф
фичне цене
е воде
Табела 9‐6: Каракте
за групуу објеката
Назив установе
у

Основне школе
ш
Школа 1
Школа 2
Школа 3
Школа 4

Год.
иззградње

1959
1972
1972
1973

Повр
ршина
објјекта
[m
m2 ]

2760
4570
3267
4297

Специфична по
отрошња
Воде
Израчууната
Поредбена
П
вреднност
вредност
[m3/m
m2]
Средњаа
Оцена
вредносст
стања

0,40
1.44
0,425
0,64

0.220
0.220
0.220
0.220

Лоше
Очајно
Лоше
Лоше

Потрошња вооде и специфичн
на цена воде
Потрошња вводе

Специф
фична цена

[m3]

Дин./m3

1115
6570
1387
2756

Проомена
у оддносу
на 2008

+3%
+5%
+2%
+4%

33,8
32,558
33,661
33,5

Дин./m2

13,66
46,83
14,27
21,48

На осно
ову приказан
них податакка у Табели 9‐6,
9 јасно се
е уочава да све четири школе имају знатно
већу по
отрошњу од
д препоручене. То се по
оготово одн
носи на потр
рошњу водее у Школи бр.
б 2. На
Слици 9‐11
9
приказзана је год
дишња потр
рошња воде у Школи бр. 2. Очи
игледно се ради о
неиспраавним санитарним урееђајима, а прави
п
потезз би био угр
радња система за мон
ниторинг
потрошње.
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Слика 9‐11: Потрошња
П
во
оде у Школи
и бр. 2 у току 2009. годинее

На осно
ову прикупљ
љених податтака о потрошњи енерги
ије, израђен
них дијаграм
ма и припре
емљених
табела за
з све мапиране објекте на територији ЈЛС тре
еба одговор
рити на след
дећа питањаа:


Који су објеекти на територији ЈЛС највећи
н
потр
рошачи енеергије?



Код којих об
бјеката је пр
римећен треенд порастаа потрошње енергије и енергената??



Код којих објеката
о
посстоје значајне разлике у израчунаатим индикааторима енергетске
ефикасностти?



Која каракттеристична група објеката троши највећи
н
део
о енергије и енергенатта и због
тога има и највеће
н
трош
шкове енерггије и енерггената?



Код које груупе објекатаа јединична цена енергије и енергеената је најввећа?



Код које групе
г
објекката постојее проблеми
и у прикуп
пљању подаатака о по
отрошњи
енергије и енергената?
е
?

на филтера у виду след
дећих критееријума, мо
оже бити од
д велике по
омоћи енер
ргетском
Примен
менаџеру:


ргетске ефиккасности;
Карактеристтични индикатори енер



Највећа поттрошња енергије или ен
нергената у апсолутном
м износу;



Година изгр
радње објеккта;



Учестали квварови који настају у теххничко‐техн
нолошким си
истемима;



Уочљива по
отреба за пр
рименом меера санације
е и реконстр
рукције.

Примен
ном овакве вишепараметарске про
овере енергетски менаџ
џер може д
добити сужену листу
– списакк објеката које даље треба грубо анализирати.

Анализза и разматтрање потр
рошње ене
ергије у појјединим об
бјектима
У овом поглављу анализира
а
с и разматтра подобно
се
ост поједин
них објекатаа у погледу њихове
потрошње енергијее и енергенаата, трошкова за набавку енергенаата и емисијје штетних гасова
г
са
ефектом
м стаклене баште.
б
Тако
ође, спровод
ди се груба анализа техничких сисстема (нпр. системи
грејањаа, системи за климатизацију, пуумпни систе
еми и сл.), као и ан
нализа струуктурних
елемената (нпр. ом
мотач зград
де, кровна конструкцијаа, изолацијаа и сл.). У оввом делу иззвештаја
немогућ
ће је заобић
ћи финансијски инжењееринг и груб
бу анализу, предвиђени
п
их мера ЕЕ.
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Детаљн
на анализаа и финансијски инже
ењеринг
У овом поглављу иззвештаја анализирају сее инвестици
ионе мере


и трећа страана (лиценц
цирани инжеењер одговаарајуће
детааљна анализа по правилу спроводи
струуке, инжењеерска канцеларија или фирма);
ф



закљ
ључке у погл
леду усвајањ
ња или одбаацивања пре
едложених мера треба донети на основу
о
одго
оварајућих подлога
п
и на основу стр
ручно написсаног образл
ложења.

9.2

Годишњи извешта
Г
ај о оства
аривању циљева уштеде
у
е
енергије за
з
је
единице локалне
л
с
самоуправ
ве, орган
не Републ
лике Србиј
ије и орган
не
А
Аутономн
не Покрајине

Годишњ
њи извештај о оствариввању циљевва уштеде енергије
е
за јединице
ј
ло
окалне само
оуправе,
органа Републике Србије и ор
ргана АП, заа прорачун годишње по
отрошње пр
римарне ен
нергије и
енерген
ната је израђ
ђен у форми
и ексел фајла (excel file – Годишњи извештај).
Јединиц
це локалне самоуправее са више од
о 20 000 становника
с
ници СЕМ рачунају
као обвезн
оствареену потрошњ
њу примарн
не енергије у претходно
ој календарсској години у односу на коју се
одређујје циљ уштееде енергијее тако што у обзир узимају нормализовану по
отрошњу пр
римарне
енергијее за грејањее у складу са
с правилни
иком којим се уређује образац
о
год
дишњег извештаја о
оствари
ивању циљева уштеде енергије
е
[2].
Годишњ
њи циљ уштееде енергије за јединиц
це локалне самоуправее са више од
д 20 000 становника
као обввезнике сисстема у објектима за које једини
ица локалнее самоуправве плаћа тр
рошкове
енергијее, за текућуу календарскку годину иззноси 1% од
д остваренее потрошње примарне енергије
е
у претходној кален
ндарској год
дини. Уколи
ико Обвезник система у једној каалендарскојј години
оствари
и уштеду енергије већуу од оне којја је прописсана овом уредбом,
у
он
на му се сраазмерно
обрачун
нава као ушттеда у наред
дних пет год
дина.
Годишњ
њи извештаај се састо
оји од седаам листова. На првој страни по
оменутог иззвештаја
“Насловвна”‐ Слика 9‐12, од енеергетског меенаџера се очекује
о
да попуни
п
осно
овне податке
е и то:


Назив Обвеезника систеема;



Адреса зграаде (управе)) Обвезникаа система;



Телефон и факс;
ф

Такође, особа одгговорна за израду
и
годи
ишњег извештаја (лицеенцирани ен
нергетски менаџер)
м
треба да попуни следеће податке:


Име и прези
име:



Радно место:



Адреса:



Телефон:



Факс:



Електронскуу адресу:
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Тражи се
с да се навееде и:


Датум спровођења преетходног енеергетског пр
регледа од стране
с
овлашћеног ене
ергетског
а је спровведен;
саветника, ако



Датум претхходне инспеекцијске кон
нтроле од сттране инспеектора.

ог листа од
д енергетскког менаџер
ра захтева се унос по
одатака веззаних за
На крајју наведено
ажурирање основн
них података од тренуттка последњ
њег подношеења извешттаја, односно: Да ли
су се назив и адресса зграде (уп
праве) Обвеезника систе
ема мењали
и након подн
ношења пре
етходног
извештааја?
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Сликаа 9‐22: Годиш
шњи извештајј ‐ Насловна страна

Након попуњавања
п
а целог Год
дишњег извештаја, извештај требаа одштампаати. Извештај затим
потписуује овлашћеено лице ЈЛС,
Ј
заводи
и и печатира, а затим електрон
нску верзијју шаље
предстаавнику ресорног Минисстарства (МР
РЕ), док поттписану верззију Годишњ
њег извештааја шаље
поштом
м на адресу ресорног
р
Министарстваа (МРЕ), са јаасном назнааком на ковверти.
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На осно
ову мапирањ
ња система на територ
рији ЈЛС, ене
ергетски меенаџер уз саарадњу ене
ергетског
одбора попуњава листу одго
оварајућих објеката.
о
У Табелу Т‐О1
1: “Списак о
објеката Об
бвезника
системаа” – Слика 9‐‐13, се уносее следећи подаци:
п


Редни број објекта;



Назив објеккта;



Адреса објеекта;



Годишња по
отрошња пр
римарне енеергије (toe);;



Површина објекта
о
(m2).
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Сли
ика 9‐33: Год
дишњи извеш
штај ‐ Списак објеката Обввезника система

У Табел
ли O‐2‐1: “ГГодишња по
отрошње ен
нергије” (Сл
лика 9‐14), предвиђено
о је да ене
ергетски
менаџер уноси зби
ирне податкке према стр
руктуираној потрошњи односно пр
рема врсти енергије
е
односно
о енергента.

С
Слика
9‐44: Годишњи
Г
изввештај – Годи
ишња потрош
шња енергијее

У поглаављу 9.1.1. – Табеле 9‐1 ‐ 9‐3je дат приме
ер попуњен
них раднихх табела Го
одишњег
извештааја. На Слиц
ци 7‐5 (поглаавље 7) датт је пример израде дијааграма енер
ргетског тока, где се
потрошња енергијее и произво
одња енергије прати по свим сектторима и го
оривима. Наа основу
спровед
деног мапирања објекаата (дефини
исан списакк објеката обвезника
о
ссистема ене
ергетског
менаџм
мента на теериторији ЈЛ
ЛС), неопхо
одно је утвврдити потр
рошњу енергије за свваког од
обвезни
ика СЕМ према врсти енергије,
е
од
дносно енер
ргента. Посттупак одређ
ђивања ене
ергетског
тока је у складу са већ пр
редстављено
ом Еуростаат методоло
огијом, улааз одређеног вида
примарне енергијее (А) је запрааво збир одговарајуће производње
п
е на територ
рији ЈЛС (А1) и увоза
(куповине (А2)). Уккупна распо
оложива пр
римарна енергија (Д) једнака је разлици пр
римарне
енергијее на улазу (А)
( и збира одговарајућ
ће примарне
е енергије која
к
је извеззена (продаата) (Б) и
примарне енергијее која је склаадиштена (Ц
Ц), односно:
Д  А  (Б  Ц )

с односи на енергеттски ток у коме се изз залиха
Знак (‐)) испред сккладиштенее енергије се
испоруччује примар
рна енергијаа ка крајњим
м потрошачима. Као вид примарне енергије
е могу се
појавити угљеви (лигнит,
(
суш
шени лигни
ит, мрки угаљ, камен
ни угаљ, ко
окс), производи из
постројеења за прои
изводњу гво
ожђа и прои
извода од гвожђа (високкопећни гасс, конвертор
рски гас),
дериватти сирове нафте
н
(бензи
ин, керозин
н, дизел Д2,, уље за лож
жење, нафттни кокс), пр
риродни
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гас, теччни нафтни гас, огреввно дрво, дрвни
д
остаттак (пелет, брикет), дрвени угаљ
љ, љуска
сунцокр
рета, слама,, и други видови биом
масе. Унос података сее врши само у колоне Ф,Г и Х
означен
не плавом бојом. Вредн
ности у коло
онама И, Ј, К и Л се ауто
оматски генееришу.
У табел
ли “Конвер
ртор” Годиш
шњег извеш
штаја (Сликка 9‐15), суу дате вредности раззличитих
коефицијената за прерачунава
п
ање.

Слика 9‐55 Годишњи иззвештај – Таб
бела конверзије мерних је
единица за ТТабелу О‐2‐1

У Табел
лу О3 – Сли
ика 9‐16, се уносе подааци (поља означена
о
пл
лавом бојом
м) везани заа укупну
потрошњу примарне енергијее по годинама: Укупна потрошња примарне енергије ‐ УППЕ).
У
У
истој Таабели по ун
носу бар две узастопн
не годишње
е вредности
и укупне по
отрошње пр
римарне
вредноссти у врсти
и 5: Поређење са преетходном календарско
к
ом годином
м (%), исте Табеле
аутоматтски ће бити
и генерисанаа разлика (п
позитивна ил
ли негативн
на).
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Сли
ика 9‐66: Годишњи извеш
штај – Табела О‐3

У Табел
ли O‐3а: Нормализоваана потрош
шња примар
рне енергије за грејање, унос података
п
започињ
ње дефинисањем реф
ферентне го
одине (ћел
лија: P8), a затим сее уноси податак о
Потрош
шњи примар
рне енергијја за грејањ
ње ‐ ППЕГ (toe) (ћелијја B10). Да би нормал
лизација
потрошње примар
рне енергијје могла бити
б
спрове
едена неоп
пходно је уунети и по
одатке о
Просечн
ном број сттепен дана грејања за одређену климатску област
о
– СД
ДГ (ћелија: AC10), a
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одмах затим
з
и под
датак о бројју степен даана грејања за одређен
ну климатскку област и годину ‐
СДГ год
дина (ћелија: AS10).
У Табел
ли O‐3б: Тр
ренд оствар
рене потрош
шње примаарне енерги
ије, у врсти
и 14 се ауттоматски
генериш
ше (УППЕ‐ ППЕГ+ НППЕГГ).
У Табели O‐4 – Сликка 9‐17, у заависности од
д добијеногг негативногг резултата ууштеда енер
ргије:


(А) Случај када
к
просеччна оствареена потрошња примар
рне енергијее у последњ
њих пет
година није
е смањена за
з 1%* или више,
в



(Б) Случај када остваарена потро
ошња прим
марне енер
ргије у одн
носу на пр
ретходну
ије смањена за 1%* или више,
календарскку годину ни

у од
дговарајућу ћелију (B21
1) се уноси објашњење
е за реализаацију случајја дефинисааног под
тачкком (А), докк се у одговарајућу ћелију (B28) ун
носи објашњ
њење за исп
пуњење случаја под
тачкком (Б).

Сли
ика 9‐77: Годишњи извеш
штај – Табела О‐4

У Табели О5 и О6 – Слика 9‐18,, “Самооцењ
њивање ниввоа енергетсског менаџм
мента” неопходно је
у вези са примено
ом енергетсског менаџм
мента на те
ериторији ЈЛ
ЛС, у извеш
штају одгово
орити на
постављ
љена питањаа:


Да ли посто
оји успостављ
љен систем енергетско
ог менаџмен
нта?



Да ли посто
оји именована особа ко
оја је одговорна за енер
ргетску ефиккасност?



Да ли је усввојена енерггетска политтика?



Да ли се праати и вреднује спровођ
ђење енерге
етске полити
ике?



Да ли је реввидиран наччин праћења и вредноввања?



Да ли је усп
постављено управљањее документи
има (записим
ма)?
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Остале прим
мењене мер
ре и активно
ости (детаљ
љније дати опис).

Слика 9‐88
8: Годишњи извештај – Табела О‐5 и Табела
Т
О‐6

У Табел
ли О‐7 – Сли
ика 9‐19: Средњорочни и дугорочн
ни планови за уштеду и очување енергије,
е
пре свега је неопхо
одно дефини
исати перио
од планирањ
ња.
ра енергетскке ефикасно
ости које заххтевају фин
нансијска ул
лагања и
Такође, у Табели II ‐ План мер
очекиваани ефекти, треба навессти следећее податке:


рема на којуу се мера од
дноси
Процес/Опр



Дефинисати
и и описати укратко плаанирану мер
ру;



Унети плани
ирану или процењену
п
в
вредност
ин
нвестиције, у 1000 РСД;



Очекивани ефекат уштееде примар
рне енергије
е изражен у физичким јеединицама (toe)
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Сли
ика 9‐99: Годишњи извеш
штај – Табела О‐7

На идентичан начин у Табел
лу‐III треба унети План мера енеергетске еф
фикасности које не
захтевају финансијјска улагањ
ња и очекиваане ефекте уштеде.
у

Страна 157

Приручник за
а енергетске менаџере
м
за об
бласт општинс
ске енергетике
е

У Табел
ли‐IV, Поређ
ђење или промена
п
у односу на план из пр
ретходне каалендарске године,
неопход
дно је унети
и податке веезане за одступање од постављеног плана. По
отребно је детаљно
д
описати
и процес/опрему на којјој је мера планирана,
п
навести наззив мере којја није реал
лизована
и на сам
мом крају и разлог заштто мера нијее реализоваана.
Уколико
о постоји потреба
п
да се још неш
што додатн
но појасни, могуће је у Табели‐V
V, Друге
напомене, навести додатна тум
мачења.

Литер
ратура
[1] Заккон о ефикассном кориш
шћењу енерггије, Сл. глассник РС, бр. 25/13
[2] Праавилник о обрасцу годи
ишњег извеш
штаја о оствваривању ци
иљева уштед
де енергије,, Сл.
гласник РС, бр. 32/16
ommunale En
nergiemanaggement. ‐‐ Th
hüringer Ene
ergie‐
[3] Derr Energiebericht als Einsttieg in das ko
und
d GreenTech‐Agentur
[4] Standard‐Energgiebericht Baaden‐Württemberg
[5] EW
WE Energiebericht der Mu
ustergemeind
de. ‐‐ Thüringger Energie‐ und GreenTTech‐Agenturr
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10.

Енергетско пл
ланирањ
ње у опш
штини

Уговор о оснивању Енергетскке заједниц
це на територији Југои
источне Европе је насттао кроз
,,Атинскки процес”,, а Републи
ика Србија је његовом
м ратификаацијом 2006
6. године преузела
п
обавезее испуњавањ
ња захтева које
к происти
ичу из низа усвојених
у
еввропских ди
иректива. Каао што је
већ нагглашено у Уводу
У
овог приручникаа, преузете обавезе Реепублике Ср
рбије се од
дносе на
смањењ
ње потрошњ
ње „финалн
не“ енергијее за 9% у периоду
п
2009‐2018. го
одине (Дире
ектива о
енергеттској ефикассности [1]), повећања удела кори
ишћења обновљивих и
извора са 21,2%
2
из
2009 на 27% до 202
20. године (Д
Директива о ОИЕ из 200
09. године[2
2]) и смањењ
ње емисија штетних
гасова и гасова саа ефектом стаклене
с
бааште (Директива о индустријским
м емисијама [3] и
Директи
ива о великким ложишттима [4]). Реепублика Ср
рбија и остале уговорнее стране Ене
ергетске
заједнице имају иссте обавезе као и земљ
ље чланице ЕУ, да развијају и прим
мењују Националне
акционее планове енергетске
е
ефикасности (НАПЕЕ) као
к и земљ
ље чланице ЕУ, само је период
прикупљ
љања податтака и извеештавања о остварени
им резултаттима уштед
да одложен
н за две
године у односу на земље члан
нице ЕУ.
у
С
Система
ен
нергетског менаџмента
м
а (СЕМ) у Републици Србији
С другее стране увођењем
обвезни
ици СЕМ им
мају обавезуу уштеде при
имарне ене
ергије у изно
осу од 1% на годишњем
м нивоу.
На
Сл
лици
10‐‐1
је
приказаана
пр
ромена
модела
органи
изације
увођењем СЕМ.

Сл
лика 10‐1: Усспостављени модел СЕМ [5]

На оваккав начин, успоставље
у
н је нови модел
м
у којјем је јасно
о уочљив си
истемски пр
риступ и
чијим увођењем сее стварају усслови да нед
достаци пре
етходног модела буду п
предупређен
ни. То се
пре свеега односи на успостављање јасн
но дефиниссаног циља уштеде заа обвезнике
е СЕМ и
обавезуу извештавања на годиш
шњем нивоуу.
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Из преттходног разматрања јасно
ј
је уо
очљиво да успостављаање оквираа односно циљева
енергеттског планир
рања на нивоу ЈЛС јессте комплекксан задатакк изузетно о
осетљив на спољне
утицаје..На њега пр
ре свега утиче национална енергеттска полити
ика а посред
дно и међун
народно
преузетте обавезе. У том смисслу процес енергетског
е
г планирањаа на нивоу ЈЈЛС додатно
о добија
на значаају у поглед
ду оствариваања постављ
љених циљева уштеде потрошње
п
енергије.

10.1 Сврха
С
и зн
начај енер
ргетског
г планира
ања
Током последње
п
декаде прош
шлог века, раазвијене индустријске земље
з
ЕУ препознале су
с значај
,,одржи
ивог развојаа” друштваа (sustainab
bledevelopmeent) [6]. Нааведени по
ојам се односи на
избегаввање неодго
оворног пон
нашања и неповратне
н
штете изаззване убрзаним индусттријским
развојем
м, и на пр
раво да и будуће ген
нерације им
мају, пре свега, могућ
ћност да заадовоље
сопствене основне потребе. Одрживост има сама по себи много
о различитих аспеката, од којих
су најваажнији екол
лошки и еко
ономски, од
дносно смањ
њење емисије штетнихх гасова и гасова са
ефектом
м стаклене баште,
б
одго
оворно кори
ишћење при
иродних ресурса, социјаална равноп
правност
и сл. Саа друге страане, питањаа потрошњее енергије, потрошње
п
в
воде,
саобраћаја и коришћења
земљиш
шта су најваж
жнија у конттексту одрж
живог развојја. Тако, дон
ношење и уссвајање ене
ергетског
плана ЈЛС представља одлучаан корак у процесу развоја енерггетске стратегије ЈЛС, у смислу
рационаалног плани
ирања и усвајања принц
ципа спрово
ођења енергетског менаџмента.
Енергеттски план ЈЛ
ЛС је стратеешки докумеент јединиц
це локалне самоуправее који се од
дноси на
снабдеввање и поттрошњу енеергије, са циљем
ц
пове
ећања кори
ишћења локкалних енергетских
ресурсаа, односно повећања ефикасног
е
к
коришћења
енергије као
к и кориш
шћења обно
овљивих
видова енергије, повећања си
игурности сн
набдевања, побољшањ
ња заштите животне ср
редине и
отварањ
ња нових рад
дних места (Слика 10‐1
1).
Постоје многе могуућности за уштеду
у
енер
ргије у градовима и јед
диницама ло
окалне само
оуправе,
али све стратегије уштеде
у
се могу
м
класифи
иковати у че
етири основне категори
ије:
Техничкки стратешки приступ – Техничке мере
м
укључуују примену нових енер
ргетских техн
нологија
или под
дразумевајуу усавршаваање постојеећих технологија. Овакве променее захтевају значајна
з
инвести
ициона улагања и мо
огу оствари
ити значајн
не уштеде у јако кратком врем
менском
интерваалу. Примен
на техничкее стратегијее је ограничена, управво због навведених чињеница,
односно
о одговарајууће инвести
иционе подр
ршке (донац
ције, повољн
ни кредити и сл.)
Регулаторни стратеешки пристууп – Регулаторне мере засноване
з
с на увођењ
су
њу локалнихх аката и
одлука у складу саа важећом правном реегулативом, која се односи на еф
фикасно коришћење
енергијее и заштитуу животне средине
с
на територији града или јединице
ј
ло
окалне само
оуправе.
Недостаатак у прим
мени оваквее стратегијее је да трош
шкове сносе крајњи корисници, односно
грађани
и. Правилни
им приступо
ом и обавеештавањем јавности о општим ккористима примене
п
таквих мера
м
могућее је успешно
о реализоваати овакве сттратегије.
Економски стратеш
шки приступ – Економскке мере укљ
ључују увођеење подстиц
цајних или казнених
к
мера, што
ш ствара услов
у
за пр
римену мера и активно
ости енергеетске ефикасности. Такве мере
могу уккључивати инвестицион
и
не кредите у реализац
цији пројекката енергеттске ефикассности и
обновљ
љивих извор
ра енергије. Трошкови примене овваквих страттегија падајју на терет државе,
града односно
о
јед
динице локаалне самоуправе. Фондови за фи
инансирањее оваквих пројеката
могу бити створени
и увођењем додатних доприноса.
д
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Образоввни стратешки пристууп‐ Мере у области образовањ
ња и инфо
ормисања укључују
у
образоввање, обуку и инфор
рмисање каако би се подигла сввест о важ
жности реал
лизације
програм
ма, мера и активности
а
е
енергетске
е
ефикасности
и и обновљи
ивих извораа енергије. Примена
П
образоввне стратеггије, која има
и
снажнуу покретачкку иницијаттиву (локал
лни медији
и) може
допринети промени на глобалном социол
лошком нивоу.

Сликаа 10‐2:Интегр
рисани присттуп енергетск
ком планирањ
њу на нивоу ЈЛС[7]

лизацији пр
рограма енергетског планирања
п
постоји значајно прож
жимање
У практтичној реал
презенттованих страатешких при
иступа. Применом екон
номских мера могуће је створити приходе
који се даље
д
могу користити
к
у реализацијји мера и акктивности у области
о
обр
разовних, те
ехничких
или реегулаторних стратегија уштеде. Град
Г
или јединица
ј
л
локалне
сам
моуправе, у циљу
оствари
ивања макси
ималних уштеда енерги
ије, мора до
онети и усво
ојити локалн
ни енергетски план,
који обезбеђује сввеобухватан
н и интегрисан приступ
п различити
им мерама и активносстима за
уштеду енергије и рационалн
ним газдовањем остал
лим ресурссима на тер
риторији града или
јединиц
це локалнее самоуправе усклађеен са захтевима који
и проистичу из наци
ионалног
регулаторног окви
ира (Слика 10‐1). Оваакав план уобичајено
о је заснован на подлогама
(просторни плановви, локални
и план заш
штите животтне срединее, ОИЕ на територији ЈЛС), и
садржи временски
и распоред
д реализаци
ије наведен
них мера и активностти, као и процену
потребн
них средставва за њиховву реализаци
ију.
У општтем смислуу, не посто
оји универзално успосстављен мо
одел спровођења ене
ергетског
планираања у локаалним зајед
дницама. Потребе
П
мањ
њих једини
ица локалнее самоупрааве могу
знатно одступати
о
о потреба великих
од
в
опш
штина и нараавно градскких општинаа. Такође, раазлика је
и у ниво
оу располож
живих ресур
рса, како људ
дских, тако и материјал
лних. Управо
о због тога, локални
енергеттски плановви могу се разликоватти и по об
биму и ниввоима дело
овања, све у циљу
задовољ
љења потрееба локалн
не заједниц
це. С друге стране, тр
реба имати у виду даа модел
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енергеттског планирања буде изабран таако да испуни захтев уштеде пр
римарне енергије у
износу од
о 1% у односу на базну годину (СЕЕМ).

10.2 Енергетск
Е
ко планир
рање – ос
сновне по
оставке
Системо
ом енергетсског менаџм
мента недво
осмислено је утврђена обавеза укљ
ључивања ЈЛС (ЈЛС
обвезни
ик СЕМ: пр
реко 20 00
00 становни
ика) у про
ограм израд
де енергетсског плана. Поред
примарног захтева уштеде при
имарне енеергије у изно
осу од 1% у односу на базну годину, било
који др
руги „енергеетски пробл
лем“ може бити додаттни катализзатор који ћ
ће додатно убрзати
процес укључивањ
ња јединиц
це локалнее самоупрааве у прогграм енергетског планирања.
Енергеттски план мо
ора садржатти одређенаа системска решења и кораке
к
који не зависе од обима
енергеттског планир
рања. Увођеењем система енергетсског менаџм
мента успосстављен је најкраћи
н
период за форми
ирање енер
ргетског пл
лана и одгговарајућег извештаваања о остввареним
резултатима уштед
де на нивоуу једне калеендарске го
одине. На Сл
лици 10‐2 је приказан пример
шеме енергетског
е
планирањаа на терито
орији ЈЛС са приказом могућих улазних података,
односно
о могућих алата
а
и теххника који се
с могу при
именити. Основни
О
кор
раци у реал
лизацији
програм
ма енергетскког планираања на теритторији ЈЛС су
с [8], [9]:
 усп
постављање система енергетског менаџмента на нивоу оп
пштине,
 мап
пирање објееката потрошње енерги
ије на терито
орији ЈЛС,
 сни
имање енергетског стањ
ња (израда енергетског
е
динице локаалне самоуп
праве),
биланса јед
 ана
ализа добијеених податаака – дефини
исање прио
оритета,
 дон
ношење и усвајање
у
по
остављеног циља енер
ргетске поли
итике (СЕМ: уштеда пр
римарне








енеергије у изно
осу од 1% у односу на базну
б
годинуу),
укљ
ључивање сввих заинтересованих сттрана,
деф
финисање различитих алтернатива
а
а за решење
е дефинисан
ног приоритеета,
про
оцена (евалууација) алтеернативних решења и избор
и
оптим
малног решеења,
усвајање акцио
оног плана (план
(
мера енергетске ефикасности које не захтевају финансијска
улаагања и одгговарајући очекивани
о
е
ефекти
уште
еде и план мера енергетске ефиккасности
којее захтевају финансијска
ф
а улагања(средњобуџеттне и високобуџетне мере и активвности) и
очеекивани ефеекти уштеда,
мон
ниторинг – праћење
п
и вредновање
в
е реализаци
ије акционогг плана,
изввештавање о остварен
ним резултаатима (израада годишњ
њег извешттаја о оствааривању
циљ
љева уштедее енергије).


очеки
ивани ефекаат уштеде пр
римарне ене
ергије по пл
ланираним м
мерама;



поређ
ђење или пр
ромена у од
дносу на плаан из претхо
одне календ
дарске годин
не;



плани
иране мере које нису сп
проведене;



спровведене мерее које нису планиране;
п

 објаш
шњење и ком
ментар добијених резул
лтата.
У овој фази
ф
реализаације програма енергеттског планирања од вел
лике важноссти је пронаалажење
начина финансираања (сопствена средства, буџетскка средства,, буџетски фондови, кредити,
к
донацијје).
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Слика 10‐3:Пример
1
шеме енерге
етског планирања на тери
иторији ЈЛС [[10], [11]

Такође, управо збо
ог ограничен
них средстава и чињенице да разл
личите служ
жбе, секретаријати и
управе на нивоу ЈЛ
ЛС реализујју различите врсте про
ојеката који
и не морају ни по нази
иву нити
према основном
о
ци
иљу бити уссмерени ка уштедама
у
енергије, а сууштински то
о јесу или се
е делови
тих про
ојеката упр
раво односее на уштед
де енергије
е посебна пажња мор
ра бити по
освећена
информ
мисању енер
ргетског одб
бора и енер
ргетског мен
наџера о сви
им планираним или започетим
пројектима (пројјекти изгр
радње, рееконструкције, доград
дње, адап
птације, санације,
инвести
иционог одр
ржавања, текућег и ред
довног одрж
жавања објекта, замене техничких система,
с
јавних набавки, примена обн
новљивих извора
и
енергије, замеена возног парка). Паж
жљивим
преглед
дом оваквихх пројеката често је мо
огуће устано
овити да је посредно
п
пр
редвиђена уградња
и/или замена постојећих гр
рађевинскихх елеменатта са грађ
ђевинским елементим
ма ниже
вредноссти коефицијента прол
лажења топ
плоте, уград
дња техничких системаа/уређаја са већим
степено
ом корисно
ости, замен
на дотрајал
лих возила новим са мањом потрошњом горива,
примена обновљивих изво
ора енерги
ије, спрово
ођење јавн
не набавке са тенд
дерском
документацијом у коју су увр
ршћени аспеекти енерге
етске ефикасности у кр
ритеријуме за јавне
набавкее, што овакве пројектее сврстава у групу пројеката енерггетске ефиккасности, од
дносно у
пројектее у којима се поред рееализације основног циља посред
дно остваруује уштеда енергије.
е
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Такође, неопходно
о је за све пројекте ко
оји су план
нирани за реализацију
р
на територ
рији ЈЛС
пажљивво размотр
рити све могућности
м
увођења критеријум
ма енергетсске ефикасности у
планираане пројектее, ако то већ
ћ није случај.
10.2.1
1 Краткор
рочно и ср
редњорочн
но енергет
тско план
нирање
У Табел
ли 10‐1 је пр
риказана по
одела прогр
рама енерге
етског плани
ирања прем
ма периоду и обиму
обухватта.
Табела 10‐1:
1
Обим и ниво деловаања у оквируу енергетскогг планирања [12], [13]
Кратко
орочно плани
ирање
предм
мет плана најчешће
смањење потрош
шње
енергије и енерген
натана
теериторији ЈЛС

С
Средњорочн
но планирање

ОБИМ
М:

Циљаано дејство – више
специ
ифичних проб
блема.

Енеергетско план
нирање на ни
ивоу
јед
динице локал
лне самоупрааве
које укључчује набавку
енергената на дужи рок..

ЗАХТЕВ
В:

Оствар
ривање постаављених циљ
љева уштеде енергије (СЕЕМ – национаално законод
давство)

ПРОБЛЕМ –
ДОДАТНИ
ПОКРЕТА
АЧ:

 смаањење потро
ошње
енеергије и енер
ргената
у јаавним објекти
има
и/и
или јавним
сер
рвисима,
 нед
достатак
енеергената,
 несстабилно
снаабдевање
енеергентима,
 реш
шавање одрееђеног
про
облема у оквиру
заш
штите животн
не
среедине.

укључена енергетска
компо
онента

Дуггорочно план
нирање
детаљан, свеобуухватан
енергетски план

Свео
обухватан ене
ергетски
плаан инкорпориран у
генеерални урбанистички
пл
лан. Укључен
не све
заин
нтересоване стране.

 све претходн
но поменуте
ставке,



ссве претходн
но
поменуте стаавке,

 смањење по
отрошње
енергије при
именом
системских мера
м
и
активности,



ссмањење поттрошње
еенергије у јаввним
ссервисима (ЈКП),

 смањење трошкова
енергената,



јјавни саобраћај,



ссмањење ем
мисије
штетних гасо
ова и
гасова са ефе
ектом
ззелене баште
е,



сстратешка пр
римена
нових технол
лошких
решења.

 питања зашттите животнее
средине на локалном
л
нивоу,
 ОИЕ,
 ЕЕ у јавним набавкама,
н
 економски развој,
р
 побољшање
е услова живо
ота.

Краткор
рочно енер
ргетско планирање је према обухвату најскромниј
н
је и најче
ешће је
окаракттерисано јед
динственим предметом
м енергетско
ог плана ‐ см
мањењем по
отрошње ен
нергије и
енерген
ната на тери
иторији ЈЛС.. Обично је овакав при
иступ добар начин за почетак спро
овођења
програм
ма енергетсског планирања у мањ
њим јединиц
цама локалн
не самоуправе. Поред главног
циља см
мањења по
отрошње, мо
огуће је да краткорочн
ни енергетски план обуухвати решавање и
још некколико неур
ралгичних пр
роблема којји су каракттеристични за одређену ЈЛС. Као што
ш је то
већ наглашено у претходно
ом делу теекста увође
ењем система енергеетског менаџмента
успостављен је најкраћи
н
п
период
за формирањ
ње енергетског планаа и одговарајућег
извештаавања о оствареним резултатима уштеде
у
на нивоу једне календарске
к
е године.
На Слиц
ци 10‐4 приказан је упр
рошћен дијааграм тока средњорочн
с
ног енергетсског планир
рања. На
основу резултата енергетског биланса
б
на територији општине и стварних вр
редности по
отрошње
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и успосттављених наачина снабд
девања енергијом и енергентима могуће
м
је сп
провести пројекције
потрошње енергијее и начине снабдевања
с
а енергентима за наред
дни период. Овакве пројекције
најчешћ
ће се раде на основуу вишегоди
ишњег праћ
ћења податтака о потрошњи ене
ергије и
евентуаалних кореккција које се спровод
де на основву податакаа о броју ккорисника, грејаној
површи
ини објекта,, промене намене објјекта или дела
д
објектаа, промене услова ком
мфора у
објекту и сл. [14]

Слика 10
0‐4:Средњорочно планир
рање ‐ израдаа локалног енергетског плана [14]

У следеећем коракуу неопходно
о је дефини
исати опште
е циљеве на
н основу по
ознатих под
датака о
тренутн
ном стању потрошње ен
нергије и наа основу про
ојекције поттрошње енеергије на тер
риторији
ЈЛС, као
о и захтева у погледу потребне
п
уш
штеде примаарне енерги
ије (СЕМ: уш
штеда 1% пр
римарне
енергијее у односу на базну го
одину). На основу
о
дефи
инисаног заахтева неопхходно је пл
ланирати
мере и активности
и тако да планирана
п
у
уштеда
на годишњем нивоу одго
овара постаављеном
захтеву за уштеду примарне
п
енергије. Усп
постављени систем енеергетског меенаџмента на
н нивоу
ЈЛС под
дразумева и праћење реализације акционог плана, одн
носно вредновање осттварених
резултата (поређеење оствареених уштед
да и постављеног циљ
ља уштеде од 1% пр
римерне
енергијее). С друге стране форм
мирање баззе податакаа о реализовваним мераама и активностима
које су притом и вредноване
в
(утврђене вредности уштеде енеергије у физзичким једи
иницама
накнадн
ним мерењ
њима потрош
шње енерги
ије или кон
нтролом раачуна за енергију и ен
нергенте
након реализације
р
е мера ЕЕ ) могу битти јасан пуутоказ за накнадне
н
п
пројекте енергетске
ефикасн
ности.
Без обзира на остваарене резул
лтате енергеетски одбор
р ЈЛС би на крају
к
сваке ккалендарске
е године
требао да спровед
де преиспиттивање од стране рукководства. Уколико
У
би приликом оваквог
преиспи
итивања би
или уочени недостаци у успостављеној енеергетској по
олитици од
дносно у
акционо
ом плану (н
нпр. неиспуњ
њење постаављеног год
дишњег циљ
ља уштеде) неопходно би било
идентиф
фиковати уззроке неиспуњења захтева и на основу тогга дефиниссати превен
нтивне и
коректи
ивне мере које ће до
опринети да
д постављени циљ уштеде
у
нар
редне годин
не буде
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оствареен. Као што је то у преетходном деелу текста већ
в било наазначено, н
неопходно је према
захтевима СЕМ припремити годишњи
г
иззвештај о остваривању
о
у циљева уш
штеде енер
ргије и у
року предвиђеном законом иззвестити рессорно Мини
истарство.
10.2.2
2 Дугороч
чно енерге
етско план
нирање
На Сли
ици 10‐5 приказан
п
јее традицио
онални при
иступ при увођењу м
модела дуггорочног
енергеттског планир
рања. Прикаазани алгор
ритам се одн
носи на при
имену софтверских паккета који
у потпун
ности обухватају све енергетске системе на територији јед
динице локаалне самоуп
праве.
Примен
ном оваквихх пакета мо
огуће је спро
овести детааљну анализзу, симулац
цију и оптим
мизацију
читавог енергетско
ог система на
н територи
ији општине
е. Када се јеедном успо
остави свеоб
бухватни
конзисттентан модеел, његовом применом је могуће сп
провести оц
цену различи
итих сценар
рија.

Слика 10‐5
5:Дугорочни
и локални ене
ергетски план [15], [13]

Енергеттски системи у великим општинама и градо
овима састо
оје се од ви
исоко интеггрисаних
подсисттема. Плани
ирање у овакквим систем
мима има наајмање два нивоа и обуухвата:
1)

деетаљну анал
лизу енергеттског систем
ма као целин
не на локалном или регионалном нивоу,

2)

ан
нализу и опттимизацију подсистемаа (пример: анализа
а
рад
да топлане, анализа по
отрошње
ен
нергије у некој од јавни
их зграда).

Традици
ионални пр
риступ подр
разумева ан
нализу радаа сваког си
истема понааособ. У пр
ринципу,
прилико
ом таквог приступа доб
бија се субоптимизација сваког под
дсистема, н
неузимајући у обзир
међусоб
бне утицајје подсистеема. Предност систе
емског при
иступа у р
развоју дуггорочног
енергеттског плана одликује
о
се у следећим
м чињеницам
ма:


У општем
о
слуучају, планирање и руковођење
е енергетским подси
истемима обављају
о
разл
личити акттери, најчешће актери који им
мају супротстављене и
интересе. Локалне
Л
интеересне груп
пе често им
мају циљевве који се разликују од
о “оптимал
лних” циље
ева које
енергетски систтеми или по
одсистеми тр
реба да оствваре.
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Предвиђени жи
ивотни век локалних
л
ен
нергетских система
с
(25‐30 година) не дозвољаава брзу
замену систем
ма. Спровед
дене пром
мене у окввиру енергеетских систтема предсстављају
чињ
њенично стаање таквих система за дуги низ година.
г
Упр
раво због тога, дефини
исање и
пред
двиђање раадних оквира (цене енергената, привредни развој, друуштвено‐еко
ономске
промене и сл.) морају бити
и узете у обззир прилико
ом израде планског доккумента.



Посттоји велики
и број разли
ичитих техн
нолошких ре
ешења којаа се могу пр
рименити на
н истом
случчају, а при то
оме само једно од њихх је оптималан избор.



Про
омене у одрееђеним под
дсистемима могу узроко
овати промеене у другим
м подсистем
мима.

Сли
ика 10‐6: Дуго
орочно локално планираање ‐ фазе и задаци
з
[16], [13]

На Слици 10‐6 приказане су фазе у про
оцесу дугор
рочног локаалног енерггетског планирања.
Задаци су повезани
и повратном
м спрегом у итеративни циклус.
Припремна фаза – Улаз за припремну
п
фазу је деттаљна слика и пресек тренутног стања у
јединиц
ци локалне самоуправее, енергетскки подаци прикупљени
п
и за најмањ
ње три кале
ендарске
године. Поред енергетских по
одатака, нео
опходно је располагати
р
и у овој фази
и информац
цијама о
оживом буџету, изабр
раним мето
одама прикупљања података,
п
временском оквиру
располо
пројектаа и сл. Ако
о су подаци комплетир
рани и приккупљени наа одговарајуући начин, чланови
енергеттског одбораа би на осно
ову тих подаатака морали знати одго
оворе на следећа питањ
ња:
 Највећи проблеми и крити
ична места у енергетско
ом систему локалне
л
зајееднице?
 Дуггорочни циљ
љеви по питању снабдеевања енерггијом у локаалној заједн
ници?
 Ко су главни актери у снабдевању
с
у енергијом
м? Ко одлуччује и шта су чије об
бавезе и

одгговорности??
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 На ком подруч
чју потрошњ
ње енергијее се може деловати
д
и каква се теехнолошка решења

моггу разматрати?
 Да ли већ посстоје израђене студије
е чијим су садржајем обухваћенаа критична места у

истему?
енеергетском си
 Как
кве су потенцијалне кор
ристи од дон
ношења ене
ергетског пл
лана ЈЛС?
 Как
кве су финан
нсијске могуућности да се
с локални енергетски
е
п
план
реализзације?

Фаза уссмеравања – У току рееализације ове
о фазе, не
еопходно јее детаљно д
дефинисати следеће
ставке: проблеме, циљеве,
ц
граанице систем
ма, сценари
ије и мере.
и
главвне студијее – Реализаација ове фазе
ф
састоји
и се у свео
обухватној анализи
Фаза израде
податакка и изради
и неколико детаљних
д
студија главних и важних подсистеема, или иззабраних
делова система од
д посебне ваажности. Пр
рактично, анализа се врши
в
на дваа одвојена нивоа,
н
и
сумирањ
ње добијених податакаа је од сушттинске важн
ности за про
оцес одлучи
ивања и до
оношења
системсских одлука.. Ова фаза се реализује у следећих пет корака:
1) Дефинисањ
ње структуре свеобухваатног моде
ела примен
ном „рефер
рентног ене
ергетског
модела“.
дела базе по
одатака.
2) Израда мод
ценарија и стратегија.
с
3) Прорачун сц
4) Интегрисана анализа подсистема.
5) Анализа осеетљивости.

Слика 10
0‐7:Реализаци
ије пројекта – однос ризи
ика реализац
ције и инвесттиције[17]

На Слици 10‐7 је приказана зависност реализацијје пројекта набавке роба или усслуга од
дених коракка у току реаализације пр
ројекта. На приказаном
п
м дијаграму јасно је уочљиво да
спровед
ризик успешне реаализације пр
ројекта растте са смање
ењем броја корака (фазза) односно,, с друге
стране ризик
р
се знаатно смањујје са реализзацијом поттребних корака (фаза), аали се истоввремено
и трошккови реализације пројјекта повећавају. Увек треба имати у виду д
да штете ко
оје могу
настати поготову приликом
п
н
неуспешне
е великих инвестицио
и
них пројекаата могу
реализације
бити ви
ишеструко веће,
в
и упрааво због тога неопходн
но је придр
ржавати се приказаног модела
реализаације пројекката.
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Фаза пр
роцене и од
длучивања – Сврха реализације овве фазе је уссвајање страатегије која ће бити
примењ
њена. Резултат ове фаззе је усвојеена стратеги
ија, акциони
и план и листа приоритета за
плана.
примену мера које представљаају суштину дугорочногг локалног енергетског
е
Фаза рееализације – Комплети
иран акциони план и листа
л
приор
ритета трансформисани
и у виду
низа различитих мера и активвности, у ово
ој фази мор
рају бити реализовани. Мере и акттивности
морају бити
б
исплан
ниране до детаља.
д
Фаза праћења
п
и надзора – Добра пракса подраазумева про
оцес стално
ог праћењаа у току
неколикко година, у циљу поређења реал
лизације акц
ционог план
на и примењених пројеката са
оригинаално постављеним циљ
љевима.
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11. Иденти
ификаци
ија и при
ипрема пројекат
п
та енерг
гетске
фикасно
ости – технички
т
и аспект
ти
еф
11.1 Увод
У
Идентиф
фикација, припрема
п
и реализаци
ија пројекатта енергетскке ефикасно
ости чине једну од
основни
их група акттивности у оквиру систтема (прогр
рама) енергеетског менааџмента опш
штине, а
које се врше
в
ради остварења
о
ц
циљева
енер
ргетске поли
итике општи
ине, као што
о су:


Обезбеђиваање оптимаалног и сигуурног снабд
девања енер
ргијом на теериторији општине,
о
како у садаш
шњости, такко и у будућности.



Смањење потрошње енергије, односно
о
тр
рошкова ен
нергије који
и се подми
ирују из
муналних
општинскогг буџета, узз достизањее и одржаваање одговаарајућег кваалитета ком
услуга и ком
мфора у јавн
ним зградам
ма.



Смањење потрошње енергије, односно,
о
тр
рошкова ен
нергије у јаавним комууналним
предузећим
ма, уз достиззање и одрж
жавање одговарајућег квалитета
к
ко
омуналних услуга.
у



Стварање услова да што већем броју корисника буду
б
достуупне услуге
е јавних
комуналнихх предузећаа.



Смањење потрошње
п
ен
нергије у пр
риватном и комерцијал
к
ном секторуу, а да тиме
е не буде
угрожен кваалитет стано
овања, одно
осно обављаања комерц
цијалних дел
латности.



Употреба обновљивих
о
х извора енергије,
е
уз
у максимаално кориш
шћење рессурса за
сопствене територије.
т



Стварање услова
у
да што већем
м броју ко
орисника буду доступ
пни и присступачни
различити енергенти
е
(ггас, топлота,, електрична енергија, обновљиви
о
извори).



Смањење негативног
н
утицаја на животну ср
редину, какко услед коришћења енергије,
е
тако и услед
д осталих деелатности, итд.
и

С обзир
ром да је обухват
о
систтема енергеетског менааџмента опш
штине ограничен углавном на
23
објекте јавне потро
ошње , опш
штински про
ојекти енерггетске ефикаасности одн
носе се прве
енствено
на јавнее зграде и на системе за пружањ
ње комуналн
них услуга као што су даљинско грејање,
водовод
д и канализација, јавно
о осветљењее, јавни тран
нспорт и др..
Основни циљ општтинских пројјеката енергетске ефиккасности је смањење
с
по
отрошње ен
нергије и
трошкова енергијее објекта јаввне потрош
шње, али уз постизањее или задрж
жавање оптималног
23

Под објектима
о
јаавне потрош
шње у надлеежности једи
инице локалн
не самоупрааве подразум
мевају се
објекти у општој употтреби (јавне зграде, улиц
це, путеви, паркови, тргови, јавне повр
ршине и други објекти
у општојј употреби у надлежности
и јединице ло
окалне самоууправе), јавна комунална предузећа (основана
за обављ
љање комунаалне делатности – водово
од, канализац
ција, снабдеввање паром и топлом водом, јавни
транспор
рт), јавно оссветљење и други
д
објектти за које јед
диница локаалне самоупр
раве сноси трошкове
т
потрошњ
ње енергије, односно
о
енергената.
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квалитеета комунал
лне услуге, односно паараметара комфора
к
у јавним
ј
зграадама. Ове циљеве
могуће је оствари
ити примен
ном једне или више мера енер
ргетске ефи
икасности, односно
различи
итих техниччких, организационих и управљаачких решеења која заа последиц
цу имају
смањењ
ње потрошњ
ње енергије у неком сисстему. Мере
е енергетскее ефикасноссти могу битти веома
различи
ите, како по
о садржају и обиму, тако
т
и по сложености,
с
што сушти
ински утиче
е на сам
пројекат енергетскее ефикасноссти, односно
о одређује његов
њ
обим
м, потребну ттехничку пр
рипрему,
трајањее, организаациону струуктуру, наччин управљ
љања, вред
дност и начин финан
нсирања.
Међутим, и поред
д велике разноврснос
р
сти општин
нских пројеката енергеетске ефикасности,
могуће је конципи
ирати релаттивно унифи
ицирану ме
етодологију за њиховуу идентификкацију и
припрем
му, што је предмет наредних поглаавља овог приручника.
Реализаација пројекката енергеттске ефикасн
ности одвијаа се у четири фазе:
1. Дефинисањ
ње идеје за пројекат;
п
2. Идентификаација конкр
ретног пројекта;
3. Припрема пројекта;
п
4. Реализацијаа пројекта.
Свака од
д поменутих фаза је знаачајна и стога детаљнијје обрађенаа у наредним
м поглављима.

11.2 Идеја
И
за пр
ројекат
Идеје заа пројекте енергетске
е
е
ефикасности
и могу настатти на три сууштински различита наччина:


Као резулттат системаатских акти
ивности оп
пштине у оквиру
о
про
ограма ене
ергетског
менаџментаа општине на реали
изацији унаапред дефи
инисаних ц
циљева ене
ергетске
политике оп
пштине;



Као израз потреба раазличитих заинтересованих страна, најчешћее корисникаа јавних
муналних усслуга;
зграда и ком



Као израз потреба комуналних преедузећа којаа пружају од
дређену ком
муналну усл
лугу.

лучај предсттавља примеер тзв. top down
d
(одозгго према до
оле) приступ
па када иниц
цијатива
Први сл
долази од стране стручних сл
лужби општтине ради унапређења
у
положаја ккрајњих кор
рисника.
Предусл
лов је да у општини по
остоји систеем енергетскког менаџм
мента или нееки његов елемент,
е
односно
о да је успостављена акктивност изр
раде годишњег енергеттског биланса општине. Израда
годишњ
њег енергетсског билансаа подразумеева прикупљ
љање основних податакка о објектима јавне
потрошње, као и о потрошњи
и и трошко
овима енерггије и воде оствареним
м током пр
ретходне
не. Прикупљ
љање податаака врши се уз коришћеење унифиц
цираних упитника за
календаарске годин
карактееристичне об
бјекте јавнее потрошње које је развило Министтарство рудаарства и ене
ергетике
Републи
ике Србије. На основву прикупљ
љених подаатака могућ
ће је израччунати инд
дикаторе
енергеттске ефикассности објекта и грубо
о идентифи
иковати про
облеме и м
могуће поттребе за
применом одређен
них мера енергетске еф
фикасности.
Поред активности
на изради енергетског
биланса, оп
а
е
пштина спро
оводи и плаанске активн
ности на
инвести
иционом и текућем
т
одржавању об
бјеката за које
к
је надлеежна и за тту сврху ред
довно се
издвајајју средства из буџета општине. У том смисл
лу, приликом
м планирањ
ња ових акттивности
неопход
дно је да се аспект повеећања енер
ргетске ефиккасности увеек узме у об
бзир, односн
но да се,
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када је год могуће,, у активностти одржавања укључе и мере енер
ргетске ефикасности. Ово
О се по
правилуу односи на нискобуџеттне мере, ко
оје не захтеввају посебнуу припрему пројекта.
Други случај
с
генер
рисања идејја за пројеккат представвља пример
р тзв. bottom
m up(одоздо према
горе) пр
риступа, кад
да иницијаттива, односно идеја заа пројекте, долази
д
од сстране кори
исника и
усмерен
на је ка оп
пштинским структурам
ма. По праввилу, ова иницијатива
и
а је проузр
рокована
незадоввољством корисника
к
неадекватним квалите
етом комун
налних услууга (грејање, јавно
осветљеење и др.) или неадеккватним ком
мфором у јавним
ј
зграадама (школ
ле, болнице
е и др.).
Одговор
рни у нашим
м општинам
ма најчешћее су на овај начин
н
„прим
морани“ да се баве про
ојектима
енергеттске ефикассности, због чега се као
к
примар
рни циљ пр
ројекта поставља побо
ољшање
квалитеета услуге односно комфора
к
у јавним згр
радама, до
ок је побољ
љшање енергетске
ефикасн
ности, као средство заа остварење тог циљаа, обично од
о секундар
рног значајаа. У том
смислу, потребан је интензивван рад на информисању и под
дизању свести и надлежних у
општинама, као и крајњих
к
кор
рисника, о значају
з
и добробитима које корисн
ници могу имати
и
од
мера ен
нергетске еф
фикасности.
Трећи случај
с
је наајповољнији
и са аспектаа ефикасноссти процесаа идентификације и пр
рипреме
пројектаа. Идеја о пројекту ен
нергетске еф
фикасности у комуналним предуззећима по правилу
стиже од
о стручнихх људи који
и су детаљн
но упознати са произво
одним проц
цесом (прои
изводња
топлотн
не енергије,, воде др.) или техни
ичко‐организзационим аспектом
а
пр
ружања ком
муналне
услуге (јавно осветљење, јавни транспорт и др.). Најчешће су
с ови људи
и у стању да
д сами
фикују конккретне проблеме и предложе одго
оварајуће мере енергеттске ефикассности. У
идентиф
таквим случајевима обично по
остоје квали
итетни подааци потребн
ни за разрад
ду идеје за пројекат
ију припрему пројекта. Такође, као
о и општине
е, и комунална предузеећа су надл
лежна за
и касни
пословее одржавањ
ња сопствени
их система. И у овом сл
лучају неопхходно је, када год је то могуће,
у активности одрж
жавања укљ
ључивати и мере енерггетске ефиккасности, о чему код стручних
с
м предузећи
има најчешћ
ће постоји довољно
д
раззвијена свесст.
људи у комуналним

11.3 Идентифи
И
икација пројекта
п
Након прелиминаарног добијања идејаа за пројекат, потреб
бно је преедузети де
етаљније
и се утврди
ило да ли у конкретн
ном случајуу заиста по
остоји и ко
олики је
испитиввање да би
потенци
ијал за уштееде енергијее, као и које мере енергетске ефи
икасности јее могуће предузети.
Овај посступак назива се иденти
ификација пројекта
п
ене
ергетске ефи
икасности.
Конкреттно, идентификација пр
ројекта енер
ргетске ефиккасности обухвата:


Идентификаацију мера енергетске ефикасностти које је мо
огуће примеенити у конкретном
случају;



Сагледавањ
ње потреба и интереса корисника објекта
о
или услуга, као и интереса осталих
заинтересованих стран
на у вези са потрошњом
п
м и трошковима енергијје;



ну проценуу оправдан
ности предл
ложених
Утврђивањее релеванттности и прелиминарн
мера;



Прелиминарну оцену осталих
о
ефекката пројектта;



ф
ња пројекта.
Идентификаацију могућих извора финансирањ
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Након спроведенее идентифи
икације, до
оноси се одлука
о
о покретању д
детаљног поступка
п
планираања и припр
реме пројеккта.

11.4 Припрема
П
пројекат
та енерге
етске ефи
икасност
ти
Поступаак идентифи
икације опш
штинских пр
ројеката ене
ергетске ефикасности вврши се у неколико
корака:
1. Анализа ид
деје за пројеекат. Након добијања идеје о про
ојекту, било на основу анализе
упитника о енергетском билансу општине
о
за неку календарску годи
ину, било наа основу
налног пред
дузећа, енер
ргетски менааџер општин
не треба
иницијативе корисникаа или комун
а
досстављене ид
деје, која треба да одговори да ли
л идеја
да покренее поступак анализе
уопште имаа смисла;
2. Рангирање идеје за про
ојекат на ли
исти приориттета општин
не;
3. Покретање поступка припреме пр
ројекта. Цен
на припрем
ме пројекта зависи од обима
о
и
сложености
и пројекта, па
п у том сми
ислу треба водити рачууна о плани
ирању буџетта за ову
намену. Енеергетски меенаџер о том
ме треба да се консултуује са надлеежнима из општине
о
ради обезб
беђивања од
дговарајући
их средставаа и ради евеентуалног аангажовања стручне
особе за тајј посао. У сл
лучају да енеергетски менаџер општтине поседујје потребне
е стручне
квалификац
ције или да је прошао одговарајућ
о
ћу обуку мож
же и сам даа буде ангаж
жован за
тај посао. Зависно од
д врсте и сложености
и објекта јаавне потрошње и кап
пацитета
ли комуналн
ног предузеећа, могуће је оформитти и општин
нски стручни
и тим за
општине ил
пројекат. Понекад је потребно
п
об
безбедити и мерне урееђаје за једн
ноставнија мерења.
м
Припрема пројекта
п
обаавезно обухвата:
1. Техничку припреему која обуухвата:
a. Израду ен
нергетског биланса објекта јавн
не потрошње са пре
едлогом
конкретнихх мера енерггетске ефикаасности вар
ријантних реешења;
д
ције у склааду са Закконом о
b. Припрема потребне техничке документац
планирању и изградњи
и.
ња, која
2. Финаансијску и економскуу анализу изабраног и варијанттних решењ
укљуучује анализзу располож
живих извора финансирања пројектта.
Треба увек имати у вид
ду да се кваалитетна припрема про
ојеката енер
ргетске ефиккасности
игну максимални ефеекти инвесстиција у локалну
врши са циљем да се пости
одразумеваа оптимизац
цију пројектаа са аспекта:
инфраструкктуру, што по
1. Техно‐еекономских параметараа, нпр.:
a. Технички по
отенцијал заа уштеду енергије;
ма;
b. Потенцијал за уштеду у трошковим
c. Висина инвестиције;
d. Сложеност пројекта (теехнички и пр
равни аспеккти);
e. Неопходна планска и техничка
т
доккументацијаа;

Страна 174

Приручник за
а енергетске менаџере
м
за об
бласт општинс
ске енергетике
е

f.

Критеријум
ми рентабил
лности проје
екта (техниччки и еконо
омски век пројекта,
п
оперативни
и трошкови,, период по
овраћаја инвестиције, НСВ, интерн
на стопа
рентабилно
ости, ризици
и пројекта, осетљивост
о
д.);
пројекта итд

ристи од пројекта
п
(ссоцијални аспекти,
а
реегионални аспекти,
g. Остале кор
могућност понављања
п
итд.);
ми заштите животне
ж
сре
едине, итд.
h. Критеријум
ијума који проистичу изз расположи
ивих извора финансираања, нпр.:
2. Критери
a. Извор средстава:
i. дон
нације (донаатор, услови, износ и ди
инамика поввлачења сре
едстава,
итд.),
ii. фон
ндови (врстаа фонда, усл
лови, износ и динамика повлачењаа
сред
дстава, итд.),
iii. кред
дити (финан
нсијска инсттитуција, кам
матна стопа, период по
очетка,
дин
намика повл
лачења кред
дита, план оттплате кред
дита итд.),
iv. Уговварање енергетских усл
луга (нпр. угговарање сн
набдевања
енергијом или уговарање енергетског
е
г учинка).
b. Типови при
ихватљивих пројеката;
c. Износ финаансирања (м
минимум – максимум);
м
штине (сопсттвени буџетт, други буџеети), итд.
d. Учешће опш
11.4.1
1 Техничка
а припрем
ма пројект
та енергет
тске ефика
касности
11
1.4.1.1 Израда енергет
тског биланса објекта
а јавне пот
трошње
Први ко
орак у прип
преми пројеекта енергеттске ефикассности је иззрада енерггетског билаанса или
енергеттске ревизије објекта јавне потрошње (јавне згграде, систеема јавног осветљења, топлане,
т
водовод
да и др.). Енергетски биланс је систематскка процедур
ра за прибављање по
отребних
податакка и сазнањ
ња о постојеећем нивоуу и начину потрошње енергије, ккао и потре
ебама за
енергијо
ом неког објекта
о
пом
моћу које се утврђујуу и кванти
ификују моггућности по
овећања
енергеттске ефикасн
ности, односно оствари
ивања уштед
да енергије на економсски оправдаан начин
а који сее приказују у извештајуу о налазимаа енергетске
е ревизије [1
1].
Израда енергетско
ог биланса подразумеева прикупљање, снимање и ан
нализу под
датака о
потрошњи енергијее у неком техничком
т
систему, про
оизводном предузећу
п
и
или згради, како би
се утврд
дила ефикаасност коришћења енеергије. У том
м смислу, енергетски
е
дсећа на
биланс под
финанси
ијску ревизи
ију, тако да се у англосааксонској ли
итератури заа овај поступ
пак и користти назив
енергеттска ревизијја (energy audit).
a
На осснову енерггетског билаанса могућее је процен
нити или
утврдитти:


рошњу енер
ргије у неком
м систему (н
нпр. комуналном предуузећу или зггради);
Укупну потр



Структуру потрошње енергије, односно идентификовати и п
проценити учешће
појединих производни
х процеса или
п
и сектора//сервиса поттрошње;
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Губитке енеергије у процесу или узр
роке неефиккасности по
отрошње енеергије;



Ефикасностт коришћењ
ња енерги
ије путем израчунавања индикатора енергетске
ефикасностти;



Трошкове енергије;
е



Технички иззводљиве и финансијскки оправдан
не мере за уштеду енергије.

одробности енергетског биланса може
м
бити различит, сто
ога се енерггетски билан
нси деле
Ниво по
на прелиминарне (preliminary
(
energy auditt, walk throu
ugh audit) и детаљне
д
(deetailed energ
gy audit).
Сходно томе разли
икују се и њихова резул
лтати. На осснову прелиминарног еенергетског биланса
добијајуу се само пр
роцене релевантних паараметара а на основу детаљног еенергетског биланса
добијајуу се резулттати са одр
ређеним стеепеном тачн
ности на осснову којихх је могуће вршити
детаљно планирањ
ње пројекта и инвестиц
ције за пројекат. Времее и трошак израде ене
ергетског
билансаа зависе од
о нивоа његове
њ
под
дробности. Израда и прелиминарног и детаљног
д
енергеттског билансса врши се у фази идеентификаци
ије пројекта,, а разрада резултата биланса
врши се у фази припреме
п
п
пројекта.
По
отребно је имати у виду да је за потребе израде
енергеттског билан
нса неопход
дно ангажо
овање стручног особљ
ља. Број и стручност особља
зависић
ће од врстее и сложен
ности анали
изираног об
бјекта, као и од захтееване подр
робности
енергеттског билансса. Методол
логија израд
де енергетског билансаа, и на ниво
оу прелимин
нарног и
на ниво
оу детаљног енергетско
ог биланса, разликује се за разли
ичите објектте јавне поттрошње.
Иако јее суштина самог
с
билан
нса увек исста, фокус енергетске
е
анализе и начин израажавања
резултата биланса тзв.
т индикаттора енергеетске ефикассности, је раазличит.
оцеса исказуује се у односу на материјални излаз
и
из
Енергеттска ефикасност производних про
произво
одног процееса, док се енергетскаа ефикасносст зграда иссказује у од
дносу на параметре
који реп
презентују начин
н
кориш
шћења зграде (број корисника, грејана површ
шина и др.).. Израда
енергеттских билан
нса топлана или водоввода подраззумева коришћење меетодологије
е израде
енергеттског биланса за индусстријска предузећа, узз евентуалн
ни додатни енергетски
и биланс
зграда које су у оквиру њих. Израдаа енергетскког билансаа јавних згграда подр
разумева
коришћ
ћење каракктеристичнее методоло
огије за израду
и
енеергетских б
биланса згр
рада. У
литераттури се могуу наћи веома детаљно разрађене
р
и у пракси проверене м
методологије
е израде
енергеттских билансса индустри
ијских предуузећа, односсно зграда, које се моггу примењивати без
значајнијих додатн
них прилаго
ођавања. Међутим, ком
мунална предузећа у ккојима се претежна
делатно
ост обавља коришћењ
њем возила или механизације вео
ома су специфична у погледу
биланса потребно
коришћ
ћења енерги
ије, па је изабрану
и
м
методологиј
у израде енергетског
е
значајно
о мењати и прилагођаввати конкреттном случају.
Израда прелиминарног енергеетског билан
нса за сваки објекат јавне потрошњ
ње подразум
мева:
дама или у комунал
лном предуузећу о
1. Обавештаваање надлежних у јавним зград
предстојећо
ој изради прелиминаарног енер
ргетског би
иланса рад
ди идентиф
фикације
пројекта енергетске еф
фикасности;
2. Анализу посстојећих под
датака о објјекту и иден
нтификовањ
ње недостајуућих податкаа;
3. Припрему захтева
з
за до
остављање података од
д стране над
длежних за објекат, укљ
ључујући
и спецификкацију података (упитн
ник), као и временског периода н
на који се подаци о
потрошњи и трошкови
има енерги
ије односе. Овај упитн
ник треба д
да буде про
оширена
итника за конкретну врсту објекката, који се користе приликом израде
верзија упи
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годишњег енергетског
е
биланса општине. Пр
роширење се
с односи н
на питања која
к
су у
вези са кон
нкретном ид
дејом за пр
ројекат, као и на продуужење врем
менског пер
риода на
који се одн
носе подаци
и о енергији
и и трошковвима енергије. Треба и
имати у вид
ду да ће
резултати енергетскогг биланса бити тачнији, а закључци рел
левантнији, ако се
анализирајуу подаци који се односе
о
на дужи врееменски период. За израду
прелиминарног енергеетског билан
нса јавних згграда пожељ
љно је распо
олагати под
дацима о
не, како би се узеле у обзир сеззонске и
потрошњи енергије заа три послеедње годин
годишње вааријације, као и неравн
номерности везане за очитавање
о
и наплату ен
нергије и
воде. Слично важи и за остала комунална
к
предузећа, мада је у неким ситууацијама
веома тешкко добити податке за дужи
д
времен
нски период
д. На основву анализе података
п
за дужи вр
ременски пеериод усвајаа се репреззентативна или базна година (basse line) у
односу на коју ће се вршити обрачун уш
штеда нако
он применее мера енергетске
ефикасностти.
Подаци о потрошњи енергије и воде најчешће се до
обијају на основу факктура за
в
Увек треба
т
упозо
орити надлежне да је потребно доставити под
датке и у
енергију и воду.
3
физичким јеединицама карактеристтичним за поједине
п
енеергенте (kW
Wh, тоне, m итд.) и у
новчаним јединицама
ј
. Посебно треба
т
обраттити пажњуу на начин мерења и наплате
електричнее енергије, као
к и на тар
рифе и врем
менску динаамику очитаавања и наплате за
поједине ен
нергенте и воду;
в
4. Достављањ
ње захтева заа достављањ
ње податакаа о објекту и потрошњи енергије;
5. Посета објеекту која обуухвата:
a. Разгговор са над
длежнима за
з објекат и оператерим
ма постројеења, ради добијања
д
детааљнијих ин
нформација о објекту и начину потрошње енергије. На
Н овом
састтанку је потребно доби
ити све информације о могућим уззроцима пр
роблема,
променама у систему насталим
н
у посматран
ном перио
оду (нпр. промена
п
омена бројаа корисника, проширеење систем
ма, предузетте мере
енергента, про
енергетске ефи
икасности, откази и ремонти
р
некких делова система, промена
п
ина наплате енергије и сл.), теккућем одрж
жавању (обуухват и дин
намика),
начи
план
нираним пр
роменама ко
оје могу имаати утицаја на потрошњ
њу енергије и др;
b. Оби
илазак објеккта, снимањ
ње објекта и,, где је могууће, визуелна идентиф
фикација,
белеежење и снимање
с
пр
роблема (н
нпр. недосттатак изолаације на це
евоводу,
цуреења, прозор
ри објекта у лошем стањ
њу, прокишњ
њавање објекта итд.);
c. Једн
ноставнија мерења ради провере
е неких вел
личина којее су релеваантне за
касн
нији предло
ог мера (нпр
р. провера неких димензија објектаа и сл.).
6. Анализа добијјених и прикупљених података по врстамаа енергије и сектору//сервису
рошње;
потр
7. Доп
пуњавање неедостајућихх и провера неконзистен
нтних податтака;
8. При
ипрема извеештаја о прелиминарном енергетскком билансуу. Садржај извештаја чи
ине:
a. Краттак резиме са закључко
ом у виду пр
редлога мер
ра енергетскке ефикасно
ости;
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b. Основни подац
ци о објектту јавне по
отрошње (вр
рста објектта јавне поттрошње,
нази
ив, адреса, надлежни
н
и сл.);
c. Под
даци о објеекту који суу релевантни за потр
рошњу енер
ргије. Већина ових
података садрж
жана је у упитнику за конкретну врсту објеккта који се користе
прил
ликом израаде годишњ
њег енергетсског билансса општине,, уз допуне
е које се
односе на подаатке релеван
нтне за иден
нтификовани проблем;
d. Под
даци о потро
ошњи енерггије и воде, као и о тро
ошковима енергије и во
оде. Ови
подаци треба да
д буду прикказани табел
ларно и графички на вр
ременској оси. Тамо
где је могућее треба приказати и учешће према секкторима/сервисима
потр
рошње. Увеек треба имати у виду да је визуеелизација таабеларних података
п
веом
ма корисна, јер омогућ
ћава лако уочавање
у
раазличитих н
нерегуларно
ости или
нетаачности досстављених података;
e. Списак и опи
ис идентиф
фикованих проблема у вези саа стањем објекта,
рошњом енергије и тро
ошковима ен
нергије;
потр
f.

Преедлог мера енергетскее ефикасноссти. Када јее то могуће, даје се и груба
процена годиш
шњих уштед
да енергије и воде наакон примене мера, уштеде у
шковима енергије и воде, као и потребнее инвестиције. У том случају
трош
приказује се и класификкација предложених мера прем
ма сектору//сервису
потр
рошње и пр
рема величини потреб
бне инвести
иције, а на основу израачунатог
простог период
да повраћајаа инвестиције.

Након сумирања
с
р
резултата
п
прелиминар
рног енерге
етског билан
нса, неопхо
одно је обаавестити
надлеж
жне у општини или ком
муналном предузећу о потенцијал
лном пројеккту. Зато ене
ергетски
ангажована за израд
менаџер или особ
ба која је специјално
с
ду прелиминарног ене
ергетског
билансаа треба даа припрем
ми кратку презентаци
ију резултатта израде биланса. Садржај
презенттације требаа да одговар
ра садржајуу извештаја о прелимин
нарном енергетском би
илансу, с
тим што
о закључке треба
т
конци
ипирати у сккладу са тим
м коме се пр
резентација врши. За наадлежне
у општи
инама, по правилу,
п
већи акценатт треба ставвити на ушттеде у трош
шковима енергије и
добробитима за кр
рајње корисснике, док за
з стручна лица
л
у комууналним пр
редузећима акценат
треба сттавити на уш
штеде у трош
шковима и на
н техничка унапређењ
ња система.
Најважн
нији резултаат прелимин
нарног енер
ргетског бил
ланса је преедлог мера за уштеду енергије.
е
потребних за реал
У зависности од комплексности и величине
в
инвестиција
и
лизацију,
предлож
жене мере енергетске
е
е
ефикасности
и могу се свврстати у слеедеће три каатегорије:
1. Мере домаћинског упр
рављања (g
good housekeeeping meassures) и нисскобуџетне мере,
м
за
које нису по
отребне или
и су потребн
не мале инввестиције. У току увођеења ових ме
ера нема
ометања ил
ли прекидаа рада објеккта или сисстема. Ове мере најчешће подраззумевају
мере текућ
ћег одржаваања и пром
мену понаш
шања корисника или о
оператера у смислу
поштовања процедураа коришћењ
ња објекта и руковањ
ња опремом
м ради осттварења
де. Носиоци примене оваквих мераа су лица од
дговорна заа објекат
уштеде енеергије и вод
која треба да
д уведу и промовишу
п
п
промене
по
онашања, каао и да утичуу на мотивисаност и
свест кориссника и запо
ослених о зн
начају и кори
истима од штедње
ш
енер
ргије;
2. Средњобуџетне мерее енергетсске ефикассности, ко
оје подразумевају од
дређене
инвестицијее, а у току уввођења мер
ра краткотраајно се ометта или преки
ида рад обје
екта или
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система. Ове
О
мере најчешће
н
подразумеваају мере ул
лагања у н
нову опрем
му (нпр.
управљачкаа или мерно‐регулаци
иона опрем
ма) ради оптимизаци
о
ије функцио
онисања
појединих подсистема
п
за пренос и трансформ
мацију енерггије;
3. Високобуџеетне мере ен
нергетске еф
фикасности,, које подраазумевају веелика инвесстициона
улагања у промену производнее технологи
ије, реконструкцију згграда, заме
ену или
цију опреме и инсталаација ради постизања уштеда ен
нергије и по
одизања
модернизац
квалитета рада
р
систем
ма за пружаање комунаалних услугга или парааметара ком
мфора у
јавним зграадама.
Према начину
н
финаансирања, односно
о
раччуноводстве
еној категор
ризацији, меере уштеде енергије
е
у комун
налним пред
дузећима и јавним
ј
зградама се могу поделити
и на:
1. Мере текућ
ћег одржаваања системаа или објектта, које подр
разумевају р
редовне акттивности
службе одржавања уз
у планиран
не трошковве, како би се одрж
жавао проје
ектовани
екта у целин
ни, односно
о услови комфора у
квалитет фуункције појеединих систтема и обје
јавној зград
ди као и пр
редвиђени трошкови енергије
е
и воде. Прем
ма обиму заахтеване
инвестицијее могу се сврстати у нискобуџ
џетне мерее. Мере текућег одр
ржавања
финансирају се из делаа буџета опш
штине намењеног за фи
инансирањее текућих расхода за
коришћењее роба и услуга ‐ одељак текуће поп
правке и одржавање;
ња комунал
лног систеема или јавне зград
де, које
2. Мере инвеестиционог одржавањ
подразумеввају инвестиционо улаагање у ревитализацијју поједини
их делова система,
с
како би се одржавао пројектовани квалитет функције појединих система ил
ли јавне
рошкови
зграде у цеелини, односно квалитеет услова раада у објектту, као и преедвиђени тр
енергије. Мерама
М
инвестиционог одржавањаа повећава се тренутнаа вредност система
или јавне зграде,
з
односно надоккнађује се амортизова
а
на вредносст опреме, односно
јавне зград
де. Према обиму захтеване инвестиције
и
, најчешћее се сврсттавају у
средњобуџеетне мере. Мере инвесстиционог одржавања
о
финансирају се из делаа буџета
општине намењеног
н
за финанссирање кап
питалних раасхода – о
одељак изд
даци за
нефинансијјску имовину – издаци за
з основна средства;
с
и
новве инвестиц
ције у комун
налне систееме, односно јавне зграаде. Ове
3. Мере које изискују
мере подраазумевају уградњу новвих система којима се повећава п
првобитна вредност
в
објекта. Према обиму захтеване инвестиције
и
е, најчешће се сврставаају у високо
обуџетне
мере. Новее инвестиц
ције финанссирају се из
и дела бууџета општи
ине намењ
њеног за
финансирањ
ње капиталних расход
да ‐ одељакк за нефинаансијску им
мовину – изздаци за
основна среедства.
У смисл
лу Закона о планирању и изградњ
њи [2], нискобуџетне и високобуџ
џетне мере
е уштеде
енергијее у објекти
има јавне потрошње могу се поделити
п
наа реконструкцију, адааптацију,
санацију, доградњуу и грађењее помоћнихх објеката. Ове
О мере сее међу собо
ом разликујју према
обиму и сложено
ости, што за собом повлачи другачије
д
заахтеве у ввези са теххничком
документацијом, техничком
контролом документације, потреебним условима за иззвођење
т
радова и потребн
ним дозволама, струучним надззором радо
ова, техниччким прегледом и
добијањ
њем употреб
бне дозволее.
На осн
нову прелиминарног енергетскогг биланса могуће је донети о
одлуке о примени
п
нискобууџетних мер
ра или мераа домаћинскког пословаања као и нееких средњ
њобуџетних мера.
м
За
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такве мере
м
није потребна
п
пр
рипрема по
осебне техн
ничке докум
ментације у смислу Закона
З
о
планираању и изграадњи, јер сее оне сврставају у тзв. текуће одрж
жавање. Сам
мо за неке од њих је
потребн
на пријава радова.
р
За доношење
д
о
одлуке
о примени сред
дњобуџетних и високоб
буџетних
мера неопходно
н
је спровессти детаљн
ну техничкуу анализу, односно израдити детаљни
д
енергеттски билансс дела ил
ли целог објекта
о
јавн
не потрошње. Овај поступак обавезно
о
подразуумева ангаж
жовање струучног особљ
ља специјали
изованог за конкретне техничке си
истеме и
процесее. У већини случајева потребно
п
је користити и додатну мерну
м
опреему у односуу на ону
која већ
ћ постоји у оквиру по
остојеће опр
реме у пред
дузећу, одн
носно јавно
ој згради. Тр
рошак и
трајањее израде деетаљног енеергетског би
иланса дире
ектно зависси од његоввог обима, односно
броја обухваћених
о
х система и захтевано
ог нивоа подробности
и. Овај посступак се директно
д
надовеззује на прел
лиминарни енергетски
е
б
биланс,
тако
о да се сви претходно
п
п
прикупљени
и подаци
користее при планир
рању активн
ности у окви
иру израде детаљног
д
ен
нергетског б
биланса.
Значи, након иден
нтификовањ
ња потребе за детаљни
им енергетсским билан
нсом неког објекта,
енергеттски менаџеер општинее треба о томе да обавести
о
надлежне ради обезбе
еђивања
средстава и ангаж
жовања струучног тима за овај поссао. Услугу израде деттаљног ене
ергетског
билансаа треба наабављати кроз
к
поступ
пак јавне набавке,
н
ш
што
подразуумева спро
овођење
процедууре у складуу за Законом
м о јавним набавкама
н
[3].
Иако израда
и
детаљног енеергетског биланса у већини случајева превазилази стручне
капациттете општине, што зн
начи да ћее општина за овај посао ангаж
жовати овлаашћеног
енергеттског саветн
ника, неопхо
одно је да енергетски
е
пштине, одн
носно надлежни из
менаџер оп
општине, имају инф
формацију о томе које активности обухвата овај поступакк и који резултати и
документи из њега произлазе.
б
под
дразумева следеће
с
акти
ивности:
Израда детаљног енергетског биланса
ргетског биланса:
1. Планирањее израде деттаљног енер
a. Анализа постојеећих податаака из прели
иминарног енергетског
е
биланса;
финисање система и делова
д
система који ће бити обуухваћени де
етаљним
b. Деф
енергетским би
илансом;
c. Инф
формативна посета преедузећу или згради, уз састанак са надлежним
ма, ради
преглед система који ће бити
прел
лиминарног сагледавања посла укључујући
у
обуххваћени деетаљним енергетским билансом и пописи
ивање реле
евантних
елем
мената систтема;
d. При
ипремање детаљних
д
уп
питника у које
к
ће се уносити
у
рел
левантни подаци о
систтемима који
и ће бити анализирани;
e. При
ипрема прел
лиминарног временског плана реал
лизације.
Ову акттивност стр
ручни тим треба да спроводи у сарадњи са општин
нским енер
ргетским
менаџером и стручном особом
м из комуналног предуззећа или јаввне зграде.
ди упознавања стручно
ог тима са процедурам
п
ма и процессима у комууналном
2. Посете рад
предузећу, односно саа јавном згградом. Токком ове по
осете стручн
ни тим се детаљно
д
ије у систем
му. Такође, сагледава се која
упознаје саа токовима материјалаа и енерги
мерења у си
истему већ постоје и каако се прате материјалн
ни и енергеттски токови..
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3. Састанци саа надлежним
ма, прикупљ
љање податтака (на осно
ову припрем
мљених упи
итника) и
остале реелевантне документаације (планови об
бјекта, посстојећа пројектна
документац
ција, технолошке шеме процеса и сл.).
с
4. Дефинисањ
ње плана меерења, одно
осно дефини
исање које величине, ккако, када и колико
дуго ће бити мерене.
ог плана изр
раде енергеттског билансса.
5. Ажурирањее временско
6. Мерења, што
ш
обухватта постављање додатне мерне опреме, акквизицију података
п
коришћењеем постојећее и додатнее мерне опр
реме, као и демонтажу
д
додатне оп
преме по
завршетку мерења.
м
7.

Анализа кваалитета изм
мерених или прикупљен
них податакаа.

Након анализе
а
и прорачуна, добијени подаци обично се сортирају на неки од следећих
начина::
т
коришћ
ћене енерги
ије;
a. По типу
b. По локацији,
л
од
дносно одељ
љењу;
c. По главним
г
елеементима пр
роцесне опр
реме;
d. По начину крајњег кори
ишћења (нп
пр. електри
ична енерги
ија за осве
етљење,
топл
лота за проц
цесе, топлотта за грејање и др.).
8. Оцена налаза, израдаа предлога мера, про
орачун моггућих уштед
да након примене
п
п
аккционог плаана.
предложених мера и евентуална припрема
и
о детаљном
м енергетско
ом билансу. Конкретан
н формат иззвештаја
9. Припрема извештаја
зависи од врсте анал
лизираног објекта и циљева деетаљног ен
нергетског биланса.
б
Садржај изввештаја чине:
a. Краттак резиме са закључко
ом;
b. Основни подац
ци о објектту јавне по
отрошње (вр
рста објектта јавне поттрошње,
нази
ив, адреса, надлежни
н
и сл.);
c. Опи
ис објекта јаавне потрошње (од ко
ојих целинаа се састоји
и, опис посттројења,
опис процеса и сл.);
а
их система и подсистем
ма, односно делова обје
екта;
d. Детааљан опис анализирани
e. Под
даци о потр
рошњи енер
ргије и вод
де, као и о трошковим
ма енергије
е и воде
приказани по одељењу/се
о
ектору/сервису. Ови по
одаци треба да буду пр
риказани
табееларно и граафички на временској оси;
о
f.

Опи
ис коришћен
не методоло
огије укључуујући и мереења;

g. Налази:
i.

О постојећ
ћем енергетсском менаџменту објеккта;

ii.

О постојеећим процеедурама заа праћење и евидентирање по
отрошње
енергије;
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iii.

О начину коришћењаа енергије. Најчешће
Н
сее закључци приказују у односу
на поједи
ине систем
ме, подсисттеме или делове об
бјекта. Изр
рачунати
индикатор
ри енергетскке ефикасно
ости поредее се са индикаторима заа сличне
процесе, системе
с
или
и објекте. Каада постоје, приказују ссе и уобичајјене или
стандардне вредности
и.

h. Преепоруке:
Предло
ог мера енеергетске ефикасности, уз проценуу годишњих уштеда енергије и
воде наакон примене мера, уш
штеде у трош
шковима ен
нергије и вод
де, као и вр
редности
потребне инвести
иције. Предл
ложене мере треба да
д буду клаасификоване
е према
секторуу/сервису потрошње
п
и према ве
еличини поттребне инвестиције узз приказ
израчунатог просто
ог периода повраћаја инвестиције
и
.
Модел акционог плана за при
имену предл
ложених мера енергетске ефикасно
ости.
i.

н
Прилози, нпр.:
 Цене ен
нергената, електричне
е
енергије
е
и воде;
в
 Узорци евиденцијее о системим
ма или објеккту;
ћени упитни
ици;
 Коришћ
 Шематсски прикази нпр. технол
лошког проц
цеса или инссталација;
 Релеван
нтни делови
и пројектне документац
ције;
 Фотограафије и др.

Горе оп
писане активвности зајед
дничке су заа поступак израде
и
детааљног енерггетског билаанса и за
произво
одна предуззећа и за веелике зградее са сложеним сервисима за које ссе користи енергија.
е
У случајју мањих пр
редузећа и зграда,
з
постуупак је знатно једноставнији и захттева мање времена,
в
за разли
ику од слож
жених предузећа и зград
да, када посступак можее да траје и ввише недељ
ља.
Као и у случају пр
релиминарн
ног енергетсског билансса, и након израде деттаљног ене
ергетског
билансаа стручни тим
т
у сарад
дњи са енеергетским менаџером
м
општине ттреба да пр
рипреми
презенттацију резул
лтата детаљн
ног енергетског билансса за надлеж
жне у општини и за особ
бље које
управља комуналним предузеећем или јаввном зградо
ом. И у овом
м случају садржај презе
ентације
д одговара садржају извештаја
и
о детаљном енергетском
м билансу. Подразумева се да
треба да
ова преезентација треба да буде обим
мнија од презентацијее прелимин
нарног ене
ергетског
билансаа. Међутим,, не треба претеривати са изношењ
њем техниччких детаља, већ акценат треба
ставити на прорачуунате уштеде и параметтре исплативости појед
диних мера. Треба иматти у виду
да се детаљним
д
енергетским билансом технички оправдавају мере енергетске ефиккасности
одлука нем
које заххтевају сред
дња и вели
ика улагања, али да доносиоци
д
мају увек довољно
д
техничкко знање даа могу да раазумеју техн
ничку елабо
орацију оправданости п
предложени
их мера.
Због тогга је у овом случају поттребно макссимално поттенцирати економске
е
и остале кор
ристи од
предлож
жених мера, чиме сее надлежни
и могу моттивисати наа изналажеење могућн
ности за
финанси
ирање пројеекта.
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11
1.4.1.2 При
ипрема пот
требне техн
ничке докум
ментације
Припрема потребне техничке документац
д
ције подразуумева:
Категор
ризацију мер
ра енергетскке ефикасно
ости у склад
ду са Законо
ом о планир
рању и изграадњи [2]
(изградња, реконсструкција, адаптација,
а
санација, доградња,
д
изградња п
помоћних објеката,
о
инвести
иционо или текуће одрж
жавање) и дефинисање
д
е потребне пројектне
п
до
окументације;
Дефини
исање које су дозволе,, мишљењаа, актови и услови потребни за иззвођење ко
онкретне
инвести
иције и њихово прибављ
љање у складу са редо
оследом и динамиком
д
који су дефинисани
одговар
рајућим прописима;
Припрема и спроввођење јавн
не набавке техничке документац
д
ције и, ако је потребно, њене
техничкке контроле..
Начелнаа препорукаа је да општтине у постуупку припре
еме техничкке документтације требаа, што је
могуће више, да ко
ористе сопсттвене ресур
рсе. Такође треба имати у виду да за велике пројекте
припрем
ма техничкее документаације мора да се одвија у више фааза и тада м
може у врем
менском
плану да
д се комбин
нује са постуупком оценее оправдано
ости пројектта.

Литер
ратура
[1] Заккон о ефикассном кориш
шћењу енерггије, Сл. глассник РС, бр. 25/13
[2] Заккон о планир
рању и изградњи, Сл. гл
ласник
[3]

РС, бр. 72/09, 81/09 ‐ испр
р., 64/10 – одлука УС, 24
4/11, 121/12
2, 42/13 ‐ од
длука УС, 50//13 ‐
лука УС, 98/13 ‐ одлука УС, 132/14 и 145/14
одл

[4] Заккон о јавним
м набавкамаа, Сл. гласникк РС, бр. 124//12, 14/15 и 68/15
[5] Кар
рамарковић
ћ В, Матејић М, Брдареввић Љ, Стам
менић М. и Рамић
Р
Б.: Уп
путство за пр
рипрему
про
ојеката енер
ргетске ефи
икасности у општинамаа, Министар
рство рудар
рства и ене
ергетике,
ISBN 978‐86‐87
7765‐00‐9, Бееоград, 2008
8.
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12. Иденти
ификаци
ија и при
ипрема пројекат
п
та енерг
гетске
фикасно
ости – финансиј
ф
јски асп
пекти
еф
Основни мотив за спровођењ
ње пројекатаа енергетске
е ефикасности и кориш
шћења обно
овљивих
извора енергије јее финансијсска исплативост пројекката. Смањеењем потро
ошње енерггије или
употреб
бом јефтини
ијих енергената се посстижу финаансијске уштеде, које б
би, ако је пројекат
исплати
ив, требало да у прихваатљивом пеериоду надм
маше улагања у пројеккат, као и тр
рошкове
рада и одржавања
о
система, и донесу
д
одго
оварајућу до
обит.
Локалнаа самоупраава се у пр
ракси често суочава саа проблемо
ом избора најбољег од
о више
могућихх пројекатаа енергетскке ефикасности и јед
дне од виш
ше могућихх мера ене
ергетске
ефикасн
ности.
Основни циљеви оцене испл
лативости (рентабилно
(
ости) и опр
равданости мера и пројеката
енергеттске ефикасн
ности су:
1. Да се устано
ови да ли јее пројекат фи
инансијски исплатив и економски
е
о
оправдан;
ивање исплаативости раззличитих меера и пројекката;
2. Да се омогуући упоређи
3. Да се омоггући инвеститорима, финансијским
ф
м институци
ијама и дон
наторима да
д оцене
прихватљиввост пројектта за финанссирање.

12.1

Парамет
три испла
ативости
и пројект
та

У овом поглављу ће
ћ бити објаашњени осн
новни показзатељи испл
лативости пр
ројеката енергетске
ефикасн
ности, који су предмеет анализе изводљивости пројектта, као и поступак за њихово
израчун
навање.
12.1.1 Годишње уштеде трошкова
т
а
ње уштеде трошкова
т
пр
редстављајуу нето уштед
де у текућим
м трошкови
има у свакој години,
Годишњ
које су настале као
о резултат улагања
у
у мере
м
и проје
екат енергетске ефикассности. Оне
е обично
предстаављају резул
лтат смањен
них трошковва енергије и енергенатта (нпр. елеектричне ен
нергије и
горива) и текући
ихоперативн
них трошко
ова (нпр. текуће
т
одр
ржавање, ззамена поттрошних
материјјала и деловва, итд.).
Обрачун
н нето годиш
шњих уштед
да трошковаа у новчаним
м јединицам
ма врши се на следећи начин:
B=∑

Bt * Pt + ∆Ct

B

укуупне годишње уштеде

Bt

уш
штеда енерги
ије у једној години

Pt

цена енергије

Ct уш
штеда (промеена) операттивних трошкова одржаавања
Добро дефинисањ
ње референттних (базни
их) трошковва је од иззузетног знаачаја при обрачуну
о
уштеда.. Понекад јее потребно извршити корекцију
к
те
екућих трош
шкова из изабране реф
ферентне
(базне) године, кад
да је функци
ионисање по
остојећег система испод
д прописани
их стандард
да.
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12.1.2 Технички и економс
ски век пројекта
ову физичко
ог трајања опреме
о
неоп
пходне за одређену
Техничкки век пројеекта утврђујје се на осно
меру ил
ли пројекат. Код пројекката који об
бухватају ви
ише мера раазличитог ф
физичког траајања се
мора иззрачунати потребно
п
по
онављање мера
м
краћегг техничког века да би
и се покрило време
трајањаа мера најдуужег техничкког века.
Економ
мски век про
ојекта је пер
риод у којем
м пројекат доноси
д
прихход (уштедее). Економскки век се
користи
и у анализама за оцену финансијсске исплати
ивости и еко
ономске оправданости
и мера и
пројектаа енергетскее ефикасноссти.
12.1.3 Вредност
т новца у времену
в
ости, као и остали кап
питални пројекти, изискују инвесстициона
Пројектти енергетскке ефикасно
улагањаа у почетно
ој години, док
д се ефеккти остварују током низа наредни
их година. Да
Д би се
извршила процена исплативоссти пројектаа ‐ улагања и резултатаа пројекта ‐ потребно је
е вршити
обрачун
н вредности
и новца у вр
ремену. Обр
рачун се врш
ши у два смеера, у зависсности од то
ога да ли
је потреебно знати вредност
в
но
овца тренутн
но на распол
лагању нако
он одређеног броја год
дина или
је потреебно знати садашњу вредност
в
но
овца који ће
е бити на располагању
р
у наредних година.
Утврђиввање садаш
шње вредно
ости будући
их новчаних прилива из оствареених уштедаа, као и
будућихх расхода, омогућује уп
поређивањее различитихх мера/пројееката енергетске ефикаасности.
Утврђиввање будууће вредно
ости новцаа (енг. futturevalue‐ FV)
F
врши се укамаћ
ћивањем
(капитал
лисањем) расположив
р
вог новца. Укамаћивањ
ње је увећање вредности распол
ложивог
новца за принос (нпр. камату) који се мож
же остварити
и у свакој буудућој обраччунској годи
ини.
шње вредно
ости новца, који ће се остварити у наредним
м годинама,врши се
Утврђиввање садаш
дисконттовањем, односно
о
сввођењем на садашњи
и тренутак. Дисконтовање је ум
мањење
вредноссти очекиваног будућегг новца за приход (нпр. камату) којји је пропуш
штен у свако
ој години
чекања да се прили
ив новца осттвари.
на садашњее вредности
и новца, кљ
ључни мом
менат предсставља утвр
рђивање
Приликом обрачун
дисконттне стопе, која треба да одраж
жава пропуш
штени могуући приход
д. Висина изабране
и
дисконттне стопе заависи од стр
руктуре изво
ора финансирања пројекта и висине ризика пројекта.
п
Она се може утврд
дити на основу каматне стопе ком
мерцијалнихх банака и н
на основу просечне
п
цене извора финан
нсирања про
ојекта.
Утврђиввање дисконтне стопе на основу каматне
к
сто
опе банке вр
рши се онда када је пр
ројекат у
потпуно
ости финанссиран из бан
нкарског креедита, по следећој форм
мули:
dn = rn + rs
dn номинална ди
исконтна сто
опа
оминална кааматна стопаа
rn но
rs кам
матни спред
д (маржа) заа ризик
Уколико
о се жели иззрачунати реална вредн
ност дискон
нтне стопе, онда
о
се из уттврђене ном
миналне
дисконттне стопе мо
ора искључи
ити стопа ин
нфлације, по
о следећој формули:
ф
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dr = (dn i) / (1  i)
dr реална дискон
нтна стопа
оминална ди
исконтна сто
опа
dn но
i

сто
опа инфлаци
ије (просечаан годишњи раст цена)

Утврђиввање дискон
нтне стопе на
н основу просечне цен
не извора финансирањ
ф
ња пројекта врши се
онда каада је пројеккат финанси
иран из разл
личитих извора средстаава, попут буџетских средстава,
приватн
ног капитала и банкар
рског кредитта. За обраачун просечне цене иззвора финан
нсирања
пројектаа се може користити сл
ледећа форм
мула:
dn = Ce We ( 1  t )  Cd Wd ( 1  t )
dn

номи
инална дискконтна стопаа

Ce цена капитала тј. дивиденда
д
и стопа пр
или
рофита
нат учешћа капитала
к
у укупним
у
извворима фин
нансијских средстава
Weпроцен
Cdцена дууга тј. каматн
на стопа
Wdпроцен
нат учешћа дуга
д
у укупн
ним изворим
ма финансијјских средсттава
t

стопа пореза

Обрачун
н садашње
е вредности
и новца (енг. present value‐ PV) новца врш
ши се по следећој
с
формул
ли:
FVn
P 0 = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
PV
(1+d)n
PV0 садаш
шња вредносст новца
FVn будућа вредност новца након
н n‐година (која ће битти остваренаа у n‐ој
години)
n

број го
одина

d

диско
онтна стопа

12.1.4 Прост пер
риод повр
раћаја инв
вестицион
ног улагањ
ња
Један од најједн
ноставнијих начина за
з оцену пројеката је прост период по
овраћаја
инвести
иционог улаагања (енг. simplepay‐‐backperiod ‐ SPBP) ил
ли рок откуупа. Прост период
повраћааја инвестиционог улаагања предсставља време потребн
но да се из будућих прихода
пројектаа наплате укупна инвесстициона ул
лагања. Кадаа је реч о јееднаким год
дишњим при
иходима
по осно
ову уштеда за
з време траајања пројеккта, рок повраћаја се об
брачунава по формули:
SPBP = I / B
SPBP прост пери
иод повраћааја инвестиц
ционог улагаања
I

укупно инвестиционо улагање
у
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B

годишњи неето приход (нето уштед
де)

Главни недостатакк овако израчунатог пеериода повраћаја инвеестиционог улагања је
е што се
њиме занемарује
временска вредност новца и при
з
ихода који се
с остварујуу током цел
локупног
трајањаа пројекта. Увођењем
м временскее вредностти новца, путем
п
дискконтовања будућих
приходаа, може се обрачунати динамичкипериод повраћаја
п
и
инвестицион
ног улагањаа. Следи
објашњ
њење његово
ог обрачуна.
12.1.5 Динамичк
Д
ки период повраћаја
а инвестиц
ционог ул
лагања
Динами
ички период
д повраћаја инвестицио
оног улагањаа представљ
ља време ко
оје је потреб
бно да се
из будуућих приход
да пројекта сведених на
н садашњуу вредност наплате уккупна инвесстициона
улагањаа. За његов обрачун је потребн
но извршитти дисконто
овање пројектованих будућих
приходаа пројекта, применом
п
с
следеће
једн
начине:
1  (1 + d)‐nn
B ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = I0
d
B год
дишњи нето
о приход од
д уштеда
I0 укупно инвесттиционо улаагање
d ди
исконтна сто
опа
12.1.6 Нето сада
ашња вре
едност
ициони пројјекти отпочи
ињу улагањеем у „нултојј години про
ојекта“. Након те године, током
Инвести
периодаа коришћењ
ња пројектаа настају пр
риходи и трошкови кор
ришћења пр
ројекта. Кад
да се од
садашњ
ње вредностти приходаа пројекта одузме сад
дашња вреедност свихх инвестици
ионих и
операти
ивних трошккова, добија се нето садашња
с
вр
редност про
ојекта (енг. net present value ‐
NPV). Нето
Н
садашњ
ња вредносст пројекта представља новостворену вредн
ност, која преостаје
након покрића укуп
пних трошко
ова пројектаа. Она се обрачунава по
о следећој ф
формули:
n

NPV
V=

 B /(1  d)
t 0

t

t

NPV

B0
B1
B2
Bn
V 

...........

NPV
(1++d)0
(1+d)1
(1+d
d)2
(1+d)n
нето садаш
шња вредно
ост

B

нето прилив (разлика укупних прихода и рассхода) у годи
ини

n

ња пројекта у годинама
рок трајањ

d

дисконтнаа стопа

Оцена пројекта
п
на основу
о
нето
о садашње вредности
в
врши се на сл
ледећи начи
ин:
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А је NPV ≥ 0, пројекатт је исплати
Ако
ив
Пројекаат је исплати
ив када је нето
н
садашњ
ња вредносст већа од нуле,
н
односно када су сведени
приходи
и већи од сведених
с
уккупних трош
шкова током
м економсккогвека про
ојекта. У про
отивном
нема см
мисла улагатти у такав пр
ројекат.
Нето саадашњу вреедност треба примењи
ивати прили
иком оцене исплативоссти пројектаа, јер се
њоме узимају у обзир приход
ди и расходи
и током еко
ономског века пројекта.. Овај показзатељ не
пружа могућност
м
п
поређења
пр
ројеката са различитом
м висином инвестицион
и
ног улагањаа, што се
превази
илази кориш
шћењем коеефицијента нето
н
садашњ
ње вредностти.
12.1.7 Коефицијјент нето
о садашње
е вредност
ти
цијент нето садашње вр
редности (еенг. net pressent value ra
atio ‐ NPVQ)) представљ
ља однос
Коефиц
нето саадашње вреедности и садашње
с
вр
редности уккупних инвеестиционих расхода (ссведених
инвести
иција).
NP
PVQ = NPV / PVI
NPV  неето садашња вредност
PVI  садашња вреедност укупних инвести
иционих рассхода
Добијен
ни коефици
ијент показуује колико се новчани
их јединицаа годишње зарађује ул
лагањем
једне новчане једи
инице у пројекат. Оцеена пројектаа на основуу коефицијеента нето садашње
с
вредноссти врши се на следећи
и начин:
Ако је NPVQ  0, пројекаат је исплати
ив
Пројекаат је исплати
ив када је ко
оефицијент нето садашње вредноссти већи од нуле. С обззиром на
то да ко
оефицијент показује ви
исину новостворене вре
едности по јединици ул
ложених средстава,
он се може
м
користтити за ранггирање разл
личитих мер
ра и пројекаата различи
итих висина укупних
улагањаа.
У случаају независних пројекаата се прихвата проје
екат чији јее коефицијент нето садашње
с
вредноссти већи од
д нуле. У слуучају међусо
обно искључивих пројееката се при
ихвата проје
екат чији
је коефи
ицијент нето
о садашње вредности
в
н
највећи.
12.1.8 Интерна стопа исп
плативост
ти
лативости пројекта
п
(ен
нг. internal rate
r
of return‐ IRR) је ди
исконтна сттопа која
Интернаа стопа испл
изједначава садашњу вредносст прихода пројекта са садашњом вредношћуу укупних тр
рошкова
пројектаа. То је она дисконтна стопа при којој је нето садашња вр
редност про
ојекта једнаака нули.
Обрачун
нава се на основу
о
следееће једначине у којој је
е NPV једнакка нули:
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IRR = d
ако је :
B2
B0
B1
Bn
... ...... 0

(1
1+d)0
(1++d)1
(1+d)2
(1+d)n
IRR ин
нтерна стопаа исплативо
ости (приносса)
d

д
дисконтна
сттопа

B

неето прилив у n‐тој годин
ни

n

рок трајања пројекта у го
одинама

Овај параметар ни
ије могуће извести
и
анаалитички, ве
ећ се за то користи иттеративни поступак.
п
Оцена пројекта
и врши се на следећи н
п
на основу
о
интеерне стопе исплативост
и
начин:
1.

У случају неззависних пр
ројеката, пр
рихвата се пројекат
п
чијја је IRR ви
иша од дискконтне
дражава цен
ну средставаа за финансирање пројеекта (каматне стопе, од
дносно
стопе, која од
цеену капиталаа).

2.

У случају међ
ђусобно исккључивих пр
ројеката, пр
рихвата се пројекат
п
чијаа је IRR већ
ћа, под
о дисконтн
не стопе.
уссловом да јее иста виша од

Приликом опредељ
љивања за један од алтернативн
а
них пројекаата треба п
применити следећи
критери
ијум: одабраати оне пројјекте који имају највиш
шу интерну стопу
с
исплаттивости. Нед
достатак
овог показатеља је што може да
д даје пред
дност пројекктима који изискују
и
мањ
ње инвестиц
ције а за
резултат имају мањ
ње приносе у апсолутно
ом износу.
сти и тро
ошкова
12.1.9 Коефицијјент корис
цијент кориссти и трошккова (енг. beenefit cost ra
atio ‐ BCR) представља
п
садашњу вредност
в
Коефиц
укупнихх користи пр
ројекта, подељену садашњом вред
дношћу укуп
пних трошко
ова пројекта.
V (Oc)
BCR = PV (Ib) / PV
BCR
R

коефиц
цијент кориссти и трошкова

PV (I
( b)

садашња вредносст укупних ко
ористи

PV (O
( c) садашњ
ња вредност укупних тр
рошкова
Оцена пројекта
п
на основу
о
коеф
фицијента ко
ористи и тро
ошкова се врши се на сл
ледећи начи
ин:
А је BCR >1,
Ако
> пројекатт је исплативв
Пројекаат је одрживв ако је вред
дност BCR веећа од 1 јер су користи, мерене сад
дашњом вре
едношћу
приливаа, веће од трошкова,
т
м
мерених
сад
дашњом вр
редношћу одлива. Овд
де важи праавило да
треба од
дбацити свее пројекте гд
де је коефицијент кори
исти и трошккова мањи о
од 1. На основу овог
показаттеља могућее је извршитти рангирањ
ње пројекатаа.
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13. Eнергет
тске усл
луге и пр
римена нових финанси
ф
ијских
еханизам
ма за ин
нвестиц
ције у уш
штеду ен
нергије
ме
13.1 Енергетск
Е
ке услуге
е
Од ступања на снаггу Споразум
ма о Енергеттској заједници су донеете две важне одлуке у вези са
применом прописаа Европске уније
у
у облаасти енергеттске ефикассности, а којје су обавеззујуће за
све држ
жаве чланиц
це Енергетске заједниц
це. Одлука D/2009/05/M
D
MC‐EnC од 18. децембра 2009.
године [1] о импл
лементацији
и одређенихх директиваа из областти енергетске ефикасн
ности, се
између осталог, од
дноси и на Директиву
Д
2
2006/32/EC
[2]
[ о енергетској ефикаасности код крајњих
корисни
ика и енерггетским услуугама. Одлууком D/2015
5/08/MC‐EnC од 16. окктобра 2015. године
[3] прописана је примена
п
но
ове Директи
иве 2012/27/EU [4] о енергетско
ој ефикасности која
замењуује претходн
ну Директиву.
Временски оквир за спровођ
ђење Дирекктиве 2012//27/EU је иссти као и зза државе чланице
Европскке уније, с тим што је почетак имплемен
нтације пом
мерен за д
две године. Рок за
усклађи
ивање нацио
оналног законодавства са Директивом је 15. октобар
о
2017
7.
Главна сврха Диреективе о енергетској ефикасностти је да се уклоне тр
ржишне бар
ријере и
проблем
ми који стоје на путу еф
фикасном ко
оришћењу енергије
е
од стране крајњих корисн
ника и то
путем увођења
у
одгговарајућих механизама и подстиц
цаја, као и финансијски
ф
х и законски
их мера.
Поред тога,
т
у Директиви се заххтева развојј тржишта енергетских услуга
у
и при
имена остал
лих мера
побољш
шања енерггетске ефикасности какко на стран
ни финалнее потрошњее, тако и наа страни
произво
одње, прено
оса и дистри
ибуције енергије.
У Дирекктиви 2012//27/EU о ен
нергетској ефикасности
е
и се у склад
ду са њеним
м називом посебно
захтева да државе које је спро
оводе обезб
беде доступност различчитих енергетских услуга, као и
финанси
ијских инструмената заа уштеду ен
нергије. Нарочито се наглашава
н
д
да државе чланице
треба да
д воде рачууна да национално зако
онодавство и регулативва не ометаају или ограничавају
коришћ
ћење различчитих финан
нсијских инсттрумената на
н тржишту енергетскихх услуга.
Енергеттска услуга је
ј у Директиви о енергетској ефикасности деефинисана ккао услуга којом
к
се
обезбеђ
ђује матери
ијална или друга
д
корисст, односно добро, а ко
оја се остваарује комбинацијом
енергијее и енергеетски ефикаасних техно
ологија, одн
носно активвности којее могу да укључују
у
одговар
рајућа руковања, одрж
жавања и управљања неопходна за пружањ
ње услуге, и која се
пружа на основу уговора и за
з коју је у нормални
им околносстима доказзано да обе
езбеђује
проверљ
љиво и мерљ
љиво, односно процењ
њиво побољшање енерггетске ефикасности или
и уштеде
примарне енергијее.
Енергеттске услуге најчешће пружају компаније
к
које се оззначавају аакронимом „ESCO“
(Компан
нија за енергетске услуге, енг. En
nergy Servicee Company),, мада енер
ргетске услууге могу
пружати
и и физичкка лица. У Директиви
Д
је компани
ија за енергетске услуге дефиниссана као
физичко
о или правно лице које својом делатношћу
д
повећава енергетску
е
ефикасностт зграде,
техноло
ошког процееса или усл
луге, и које до извесно
ог степена прихвата
п
фи
инансијски ризик
р
за
обављене енергетсске услуге, тако што нап
плату својих услуга, потпуно или деелимично, остварује
о
на осно
ову постигнуутих побољш
шања енерггетске ефикаасности и испуњених о
осталих криттеријума
учинка.
Тржиштта енергетскких услуга суу веома развијена у зем
мљама Евро
опске уније, Северној Америци,
Аустрал
лији, Јапануу и још нееким земљаама. Разлике између ових тржи
ишта последица су

Страна 191

Приручник за
а енергетске менаџере
м
за об
бласт општинс
ске енергетике
е

различи
итих правни
их и институуционалних оквира поје
единих земааља, односн
но степена њиховог
економског развојаа. Стога у сввету постојее веома разл
личити мод
дели енергеттских услугаа који су
мање или више засступљени наа појединим
м тржиштим
ма. Такође, непрекидно
н
о се развијају и нови
модели
и а у складу са
с променам
ма у енергеттском, одно
осно финанссијском секттору.
Степен развоја трж
жишта енер
ргетских услуга се разл
ликује од једне до друуге земље Европске
Е
уније. Немачко
Н
трж
жиште је најсстарије (посстоји још од 1990. годин
не) и најразвијеније, услед чега
су појед
дини модел
ли енергетских услуга најбоље
н
разрађени, пр
роверени и доказани управо
у
у
Немачкој. Стога мн
ноге европскке земље по
одстичу кор
ришћење неемачких мод
дела, односсно своја
тржиштта развијају на основу искустава
и
из Немачке. Процењује
П
с да у Немаачкој послује до 500
се
компанија које пруужају енерггетске услугге, од којихх је око 300
0 стално а о
око 200 поввремено
активно
о [5]. Најзначајније ком
мпаније у ESSCO бизнисуу су велики снабдевачи
и енергијом, велике
компаније које се баве
б
пружањем комуналних услугга и компан
није које се баве произзводњом
мерно‐р
регулациони
их система. ESCO компааније у Нем
мачкој су окуупљене у двва удружења чији је
укупни годишњи об
брт процењ
њен на око 3 милијарде EUR у 2011. години, до
ок је очекивани раст
ове економске акти
ивности око
о 10% годиш
шње. Типичн
ни сегменти тржишта ен
нергетских услуга
у
су
стамбен
ни сектор (6
60%) и јавни
и сектор (окко 15%), до
ок мањи про
оценат отпаада на индуустрију и
комерцијални сектор [5].
Тренутн
но најзаступљенији мод
дели енергеттских услугаа у Немачкојј су:
1. Уговаарање снабд
девања енеергијом (енгг. Energy Sup
pply Contraccting – ESC), са око 85%
% учешћа
на тржи
ишту, и
2. Уговаарање енерггетског учин
нка (енг. Eneergy Performance Contra
acting – EPC),, са око 15%
% учешћа
на тржи
ишту.
Поред ова
о два осн
новна модеела који прееовлађују у Немачкој у Европи по
остоје, али су ређе
заступљ
љени, и след
дећи модели
и:
3. Уговаарање комфора (енг. Ch
hauffage или
и Comfоrt Co
ontracting – СС).
С
4. Управвљање објекктом (енг. Fa
acility Mana
agement – FM
M) и
5. Интеггрално уговаарање учинка (енг. Integrated Energ
gy Contractin
ng – IEC).
Енергеттске услуге, на начин наа који су деф
финисане у Директиви,, још увек нису много присутне
п
у нашеем јавном сектору, ал
ли је за очекивати
о
да
д ће се ситуација уускоро про
оменити.
Министтарство руд
дарства и енергетике је
ј у том см
мислу усвојило Правил
лник о утвр
рђивању
модела уговора о енергетским
е
м услугама за
з примену мера
м
побољ
љшања енер
ргетске ефиккасности
када су корисници из јавног сектора
с
[6], у којем су прописани модели уго
овора за уго
оварање
енергеттског учинкаа у јавном сеектору. Овај Правилникк укључује сл
ледеће моделе уговораа:
1. Модеел уговора о енергетској услузи заа примену мера
м
побољ
љшања енер
ргетске ефиккасности
јавних објеката
о
и уштедама у оперативн
ним трошко
овима тих објеката
о
кад
да су кориссници из
јавног сектора и
2. Модеел уговора о енергетској услузи заа примену мера
м
побољ
љшања енер
ргетске ефиккасности
јавног осветљења
о
и уштедама у оперативн
ним трошко
овима јавногг осветљењаа.
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13.2 Уговарањ
У
е снабдев
вања ене
ергијом
Уговараање снабдеввања енерги
ијом (ESC) представља
п
уговарање испоруке ф
финалне ене
ергије за
потребее наручиоц
ца (нпр. топлотне
т
е
енергије
заа грејање//хлађење, технолошке
е паре,
компримованог вааздуха, итд
д.). ESCO пр
реузима це
елокупну од
дговорност за произвводњу и
испорукку финалне (корисне) енергије а нааручилац пр
реузима обаавезу њеногг плаћања. У случају
обезбеђ
ђивања топл
лотне енерггије за грејаање, то значчи да ESCO планира,
п
пр
ројектује, набавља и
уграђујее нпр. котло
ове (најчешће у објектту који прип
пада наручи
иоцу), опрем
му и дистри
ибутивну
мрежу до места предаје
п
топ
плотне енер
ргије, обезб
беђује прои
изводњу то
оплотне ене
ергије и
управљање систем
мом и врш
ши одржаввање система. Уграђеена опремаа обично остаје
о
у
власниш
штву ESCO до
д истека уго
оворног пер
риода. Број услуга
у
обухваћених ESC
C може бити
и и већи,
у зависности од конкретни
их потребаа наручиоц
ца. ESC јее, опште узев, усме
ерен на
децентр
рализоване системе за
з производ
дњу енерги
ије, посебно на моби
илне (конте
ејнерске)
системее, мада посттоје и случајјеви да је ESC успешно
о примењен у даљинско
ом грејању. Такође,
примена ESC јее погодна и у сл
лучајевима реконструукције/адаптације постојећих
децентр
рализованихх јединица за произво
одњу енерги
ије (нпр. блоковске коттларнице, енергане
е
великихх јавних објееката и сл.) јер
ј тада ESC
CО врши про
ојектовање, преузима ттрошак инве
естиције,
врши изградњу и инсталацију опреме, производи топлотну енергију,
е
уп
правља систтемом и
одржава га током уговорног
у
периода. ESC
C се широко
о примењујее и у индустрији. Такође
е, ESC се
веома успешно
у
при
имењује у случајевима преласка на
н обновљиве изворе еенергије, као
о што је,
на прим
мер, прелазаак на грејањ
ње објеката биомасом. Поред тога,, примењујее се и у случчајевима
комбиноване прои
изводње електричне и топлотне енергије.
е
ESSC је модел
л енергетске услуге
који се успешно
у
пр
римењује у стамбеном,
с
комерцијал
лном, индусстријском и јавном секттору. ESC
у већин
ни случајеваа подразумеева да ESCO
O сноси трошак инвестиције у систтем за прои
изводњу
енергијее (енг. Capittal Expenditu
ure – CAPEX
X), набавке енергената,
е
трошак рад
да и одржаввања тог
системаа током трајања уговорног пери
иода и тро
ошак енергеената, укљуучујући еле
ектричну
енергијуу и воду ко
оја се троши
и у производном проце
есу (енг. Op
peration and
d Maintenance Cost ‐
OPEX). Наручилац
Н
ј у потпуно
је
ости ослобо
ођен обављања делатн
ности производње енер
ргије јер
то за њеега ради ESCO. Уговори
и за ову врсту енергетске услуге скклапају се на десет до петнаест
п
година [7]. За то време наручилац плааћа уговоре
ену цену ен
нергије за уутрошену, односно
кориснуу енергију. Трошак
Т
услед губитка при енергеттској трансф
формацији, односно пр
реносу и
дистриб
буцији, сносси ESCO. Уго
овор најчеш
шће подразумева уговаарање мини
ималне исп
поручене
количин
не енергијее и покривање марггиналног тр
рошка за испорученуу енергију. Овакви
аранжм
мани су вееома подсттицајни за ESCO ком
мпаније у смислу
с
поввећања енергетске
ефикасн
ности постројења за производњ
њу и дисттрибуцију енергије
е
а ради сни
ижавања
операти
ивних трошккова систем
ма, што се ди
иректно одр
ражава на профит који ESCO оствар
рује. ESC
подразуумева да ESSCO преузим
ма ризик пр
родаје угово
орене количчине енерги
ије током угговорног
периодаа, која мож
же да се не оствари из одређен
них разлогаа нпр. банккрота индусстријског
предузеећа, промен
не намене објекта и сл. Остварен
не уштеде примарне
п
еенергије кре
ећу се у
опсегу од
о 10 до 20
0 одсто. Ин
нвестиције у пројекте, као и транссакциони тр
рошкови, суу обично
мање вредности
в
у односу наа инвестици
ије у пројеккте и транссакционе тр
рошкове уго
оварања
енергеттског учинкаа (EPC). Главвни недостаатак ESC је да
д је та енер
ргетска услууга оријенти
исана на
страну производње
п
е и дистрибуције енерггије те има мали
м
утицај на страну п
потрошње енергије,
е
односно
о ни корисници објектаа, а ни сам ESCO,
E
нису непосредно мотивисани
и да смање финалну
ф
потрошњу енергијее.

Страна 193

Приручник за
а енергетске менаџере
м
за об
бласт општинс
ске енергетике
е

13.3 Уговарањ
У
е енергет
тског учи
инка
Као што
о је већ нагл
лашено, главна специф
фичност пројјеката енерггетске ефиккасности је да
д након
примене генеришуу уштеде у оперативни
о
м трошкови
има објекта или постро
ојења. У заввисности
од тогаа где се уштеде посттижу, разли
икују се уш
штеде на страни
с
снаб
бдевања ен
нергијом
(произвводња, прен
нос и дистри
ибуција) и уш
штеде на страни финалне потрошњ
ње енергије (зграде,
произво
одни процееси и сл.). Остваренее уштеде имају
и
свој новчани екквивалент па се у
финанси
ијском смисслу могу смаатрати прихходима пројјекта, односсно његовим
м учинком. Суштину
уговарања енергетског учинка чини уговарање уштед
да енергије и/или водее на страни финалне
ф
потрошње. Финанссирање накн
наде за ЕSC
CO врши се из уштеда остварених након спро
овођења
пројектаа. Модалиттети финанссирања у окквиру уговар
рања енерггетског учин
нка зависе од
о врсте
услуге коју
к
ЕSCO пружа. У најјједноставни
ијем случајуу, ЕSCO пруж
жа само савветодавне услуге,
у
а
целокуп
пну инвести
ицију врши јавни секто
ор. Накнадаа за ЕSCO дефинише
д
ссе уговором
м, а њен
износ треба да заввиси од виссине остварене уштеде
е. У таквом случају, наккнаде су ре
елативно
лаћује само
о саветодавну услугу а целокупну инвестицијуу и њен теххнички и
мале јер ЕSCO напл
финанси
ијски ризик сноси јавни
и сектор. Др
руги могући случај је сл
личан претхо
одном, с тим што је
ЕSCO заадужен и за техничко извођење инвестицијје. Јавни сеектор је и д
даље одговворан за
прибављ
љање средстава за ин
нвестицију и за њен технички и финансијсски ризик. Трећи
Т
и
најкомп
плекснији случај је када ЕSCO пр
реузима све четири функције
ф
и тиме и це
елокупан
техничкки и финансијски ризи
ик за инвесстицију. Иако најсложенији, трећ
ћи случај зааслужује
посебнуу пажњу, јеер поред енергетских услуга ком
мбинује и нови
н
механизам финан
нсирања
пројеката тзв. фин
нансирање од стране трећих
т
лиц
ца. Као такаав представвља потпуни
и модел
уговарања енергеттског учинкка. Овај модел је моггуће једнако
о успешно применити
и како у
јавном, тако и у приватном сектору. Овај
О
вид финансирањ
ф
ња посебно се апостро
офира у
Директи
иви о енер
ргетској еф
фикасности јер предсттавља вели
ику шансу за интензи
ивирање
капитал
лних улагањ
ња у јавни сеектор. С обззиром на сввоју комплеексност, уговварање ене
ергетског
учинка изискује скл
лапање поссебног угово
орног аранж
жмана измееђу јавног сеектора и ЕSSCO, који
се најчеешће називаа уговор о ен
нергетском учинку, или
и краће, уговвор о учинкуу.
Основнаа одлика угговарања уччинка је да се
с ЕSCOуговвором обавеезује да за финансирањ
ње мера
енергеттске ефикассности у јаавном објекту ангажујје своја ил
ли средстваа која позајми на
финанси
ијском тржи
ишту. ЕSCO у потпуностти сноси теххнички и финансијски р
ризик (или већи
в
део
ризика) за предуззете мере у јавном објекту,
о
одн
носно на по
остројењу ккоје је обуухваћено
уговоро
ом, и то какко у поглед
ду потрошњ
ње енергије и/или вод
де, тако и у погледу тр
рошкова
каснијег одржавањ
ња примењених мера. Ако се осстваре угово
орена побо
ољшања енергетске
ефикасн
ности, одно
осно уштедее у текућим трошковим
ма објекта, ЕSCO добијаа шансу да оствари
одговар
рајући профит. И обратн
но, јавни сектор стиче право
п
на уго
оворену над
докнаду у сл
лучају да
се угово
орено смањ
њење потрошње енерги
ије, односно
о текућих тр
рошкова, нее оствари. У случају
да остваарене уштед
де у трошко
овима енергије премаш
ше уговорен
не уштеде, јавни сектор
р и ЕSCO
учествујју у подели добити на уговором
у
деефинисани начин.
н
У начелу, уговарањ
ње учинка, односно ушттеда енергијје, може се вршити на основу два модела,
у зависн
ности од уго
овореног учешћа јавногг сектора, у оствареној уштеди у теекућим трош
шковима
енергијее и/или вод
де [7]:


Модел траајања ‐ цеелокупан износ
и
угово
орених ушттеда се ко
ористи за отплату
инвестицијее, што значи да јавн
ни сектор наставља
н
да плаћа по
остојеће иззносе за
оперативнее трошкове објекта
о
или постројењаа (текуће трошкове енеергије и/или
и воде, а
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понекад и текућег
т
одр
ржавања) свве до заврш
шетка уговор
ра. Трајање уговора зависи од:
висине инввестиције, висине уштеда енерггије, односно операти
ивних трош
шкова, и
уговорене накнаде заа ЕSCO. За дате парааметре, уго
овор траје најкраће, али без
ња додатно
ог приходаа за буџетт јавног сеектора по основу см
мањења
остваривањ
оперативни
их трошковаа у току трајаања уговораа;


Модел учеш
шћа ‐ уговорени део остварених уштеда
у
остааје јавном сектору, због чега је
трајање уго
овора дужее у односу на претхо
одни случај, али јавни
и сектор од
дмах по
отпочињањ
њу уговорне обавезе см
мањује издаатке за оперативне тро
ошкове обје
екта или
постројења (Слика 13‐1
1).
18
Трајање уговора
16

Трошак за енергију

14
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10
8
6
4
2
0
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11

Годинa

Инвестици
ија
Трош
шкови за енерггију пре пројеккта

Трошко
ови за енергијуу након пројектта

Накн
нада за ESCO

Учешће
е клијента у уш
штедама у трош
шковима

`

Слика 13‐‐1: Елементи
и уговарања учинка,
у
моде
ел учешћа

Финансијске институције преп
познају потеенцијал оваквих финан
нсијских мехханизама, таако да у
европскким земљам
ма постоји низ
н кредитни
их линија ко
оје стоје на располагањ
њу компанијама које
се баве уговарањем
м енергетског учинка.
Уговараање учинка је вишеструко корисно за јавни сектор, јер не троши ссопствена средства,
нити се кредитно задужује
з
рад
ди инвестир
рања у мере
е енергетскее ефикасноссти. Другим речима,
терет ин
нвестиције у јавни објеекат или постројење пр
ребацује се на ЕSCO, а отплата се врши из
уштеда у оперативвним трошкковима који се за ту наамену уоби
ичајено план
нирају у год
дишњем
буџету. С обзиром на сложеност енергеттских систем
ма у јавним објектима или постро
ојењима,
предузеете мере су скоро увекк комплексн
не. Такође, могуће су и различитее комбинаци
ије мера
тако даа ЕSCO мор
ра на сопстввену одгово
орност и о сопственом
м трошку д
да изврши избор и
оптимизацију мераа како би остварио максималне
м
ефекте и надметао ссе у поступку јавне
лу, јавном сектору
с
недо
остају одговварајући љуудски и матееријални ре
есурси за
набавкее. По правил
припрем
му и техничку реализац
цију пројекаата, што се применом
п
о
оваквог
мод
дела финанссирања у
потпуно
ости пребац
цује на ЕSCO
O. Услуге којје нуде разл
личите комп
паније у ово
ом сектору крећу
к
се
од прип
преме и раззвоја пројеккта, преко пројектовања, извођењаа радова, пружања раззличитих
енергеттских услугаа и одржаваања, до ком
мплетне реконструкцијје енергетских системаа зграде
или по
остројења и финансир
рања. Такођ
ђе, све но
ове мере, односно си
истеми, прелазе у
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власниш
штво јавногг сектора одмах
о
по примени
п
од
дносно угр
радњи, незаависно од трајања
уговорн
не обавезе, а ЕSCO преуузима обавеезу одржаваања примењ
њених мера, односно угграђених
инсталаација за време трајањ
ња уговорнее обавезе. Са станови
ишта јавног сектора, је
едан од
најатракктивнијих аспеката уго
оварања учи
инка је чињ
њеница да он
о током рееализације пројекта
сарађујее само са једном компаанијом на сввим деловима пројектаа, а не са неколико компанија и
институуција у разл
личитим фазама пројектног циклууса, као штто су, на пр
ример, финансијске
институуције, пројекктанти, произвођачи и увозници опреме,
о
доб
бављачи маатеријала, извођачи
и
радова,, дистрибуттери енергије, државвне институуције, итд. Могућностт добијањаа „пакет
аранжм
мана“ (Сликаа 13‐2), значчајно смањуује трошкове
е ангажовањ
ња сопствен
них људских ресурса
који су често највеећа препрекка имплемеентацији пр
ројеката енеергетске ефикасности у јавном
секторуу. Мана овог приступа лежи у великом транссакционом трошку,
т
што
о за собом повлачи
нужностт да пројеккти буду велике вредн
ности. Такођ
ђе, неопход
дно је преттходно одре
еђивање
референтне потрош
шње енерги
ије и/или во
оде што технички можее бити веом
ма захтеван процес.
Поред тога,
т
неопхо
одно је уго
овором дефинисати а касније
к
и сп
проводити често компликован
поступаак монитори
инга и вериф
фикације осттварених уш
штеда енерги
ије.
Набавкаа услуге уго
оварања енеергетског уччинка (Слика 13‐3) врш
ши се примееном поступ
пка јавне
набавкее. Због комп
плексности поступка
п
фи
инансирања од стране трећих
т
лицаа, елементи уговора
и поступ
пак јавне наабавке услугге посебно су
с обрађени
и у одељку 14.2.5.
1

Пр
рипрема пројекта
Управљ
љање и
монитторинг
потрошње енергије
Одржавање
е
уграђене опре
еме

Обезбе
еђивање
финан
нсијских
сред
дстава

ESCO

П
Пројектовање

Обезбе
еђивање
дозввола и
саглаасности

Извођењ
ње радова

Наабавка и уград
дња
опреме

С
Слика
13‐2: Функције
Ф
које
е обавља ЕSC
CO

КЛИ
ИЈЕНТ
(Јавни
и сектор)

ЈАВНА
НАБАВКА
А

УГОВОР О
У
УЧИНКУ

ESC
CO

Сли
ика 13‐3: Уговворни односс између клијјента (јавног сектора) и ЕSCO

Досадаш
шње искусттво у примеени овог модела
м
финаансирања указало
у
је н
на карактер
ристичне
групе теехничких мера чија пр
римена омо
огућава посстизање знаачајних уштееда енергијје и/или
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воде и трошкова
т
од
државања у релативно кратком року. Када се овај модел примењује на јавне
зграде, углавном су
с то мере реконструккције систем
ма грејања, климатизације и венттилације
зграде уз увођењее високог сттепена ауто
оматизације
е, замене енергента
е
заа грејање, мере
м
на
системуу за припрем
мање потро
ошне топле воде, уград
дње високоеефикасних аутоматских система
унутраш
шњег осветљ
љења, прим
мене систем
ма интегрисааног енергетског менаџ
џмента зграаде и сл.
Интерессантно је даа се у Европ
пи врло чессто предлаж
жу и мере за
з смањењее потрошње
е воде, с
обзиром
м на то да вода и преечишћавањее отпадних вода имају високу цен
ну у земљам
ма ЕУ. У
зависно
ости од врссте зграде и примењен
них мера, тр
рајање главвне уговорне обавезе креће
к
се
између 8 и 15 год
дина а оствварене уштееде енергијје су обичн
но у опсегу 20‐30% ил
ли више.
Примен
на уговарањ
ња учинка није
н
ограничена само на велике зграде код
д којих се остварују
о
велики апсолутни износи
и
уштееда. Ради уккључивања што
ш већег броја мањих зграда у оввај начин
финанси
ирања, разввијен је мод
дел груписањ
ња мањих јавних зград
да у такозване пулове зграда.
з
С
обзиром
м на то да се
с појединаччне зграде веома
в
разли
икују измеђ
ђу себе, њиххови потенц
цијали за
уштеду енергије ћее такође битти различитти. Груписањ
њем овакви
их зграда у јјединствен пројекат
повећавва се исплаттивост прим
мењених по
ојединачнихх мера и см
мањују транссакциони тр
рошкови
(припреема пројекта, јавна наб
бавка и др.)). Уговарање
е енергетског учинка јее применљи
иво и на
системее јавног освеетљења, сисстеме водосснабдевања и системе даљинског
д
ггрејања.
Посебнуу пажњу заслужује комбиноввани модел финанси
ирања про
ојеката енергетске
ефикасн
ности када се
с мере са високим ин
нвестициони
им трошковима, односн
но дугим пе
ериодом
повраћааја инвестиц
ције финанссирају из буџ
џета (нпр. државни
д
фон
ндови) док ссе за мере са
с брзим
повраћаајем инвестиције кориссти уговарањ
ње учинка. Примена оввога моделаа омогућава највеће
уштеде енергије.
инка могу бити
б
веома сложени. ЗЗато се упо
оредо са
Припрема и спроввођење уговварања учи
т
консултантски
их услуга
ширењеем применее овог модеела енергетсских услуга развило и тржиште
које сее односе на управвљање про
ојектом угговарања учинка у смислу пружања
п
високосспецијализо
ованих услугга обема угговорним сттранама. У такве
т
услугее спадају пр
рипрема
пројектаа, одређиввање рефер
рентног стања, припре
ема тендер
рске докум
ментације, техничка
т
помоћ за
з избор најповољније понуде, мон
ниторинг и верификаци
в
ија уштеда, и
итд. [8].

Слика 13‐4: Улога
У
менаџ
џера пројектаа

Уговараање учинка је веома заступљено у земљама Западне Европе, наро
очито у Нем
мачкој и
Аустрији
и. У овим зеемљама је развијено
р
ви
ише моделаа уговора ко
ојима се на одговарајућ
ћи начин
регулиш
ше сложен однос изм
међу јавног и приватног сектора.. Уговарањее учинка је
е, путем
различи
итих пројекаата техничкее подршке земљама
з
Источне Европ
пе, успешно
о имплементтирано у
Чешкој, Словачкој, Мађарској и Словенији
и, на основуу чега је закљ
ључено да м
модел пружаа велике
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могућно
ости за енер
ргетску санаацију јавнихх објеката у Источној Европи.
Е
Енер
ргетски инд
дикатори
јавних зграда
з
и комуналних услуга
у
су веома непово
ољни у Србији, као и у осталим земљама
Источнее Европе, услед доттрајалости, технолошкке застарелости, лош
шег одржавања и
неадеквватног понашања кориссника. То сее посебно од
дноси на об
бјекте у који
има се перм
манентно
одвијајуу одређени
и радни пр
роцеси, као
о што су болнице,
б
објекти колеективног см
мештаја,
спортскки центри и сл. Зато су потребе
п
за инвестиција
и
ама у јавне зграде
з
велике, што није
е могуће
задовољ
љити у краттком период
ду, а посебно не у усл
ловима екон
номске криззе. Оријентација ка
масовни
ијем прибеггавању финансирању путем
п
приме
ене модела уговарања енергетског учинка
омогући
ила би ангаажовање расположивогг приватног капитала за инвестираање у јавни
и сектор.
То би произвело вишеструко позитиван ефекат
е
путем интензиввирања екон
номских акттивности
везанихх за реализаацију оваквих инвестиц
ција, као штто су техниччко саветоваање, произвводња и
испорукка одговараајуће опрем
ме и материјала, ангаж
жовање пројјектаната и извођача радова
р
и
др. Ово
о је посебн
но значајно
о за локалне самоупр
раве, које на овај наачин могу значајно
з
рехабил
литовати сввоју инфраструктуру, подићи ни
иво економ
мске активн
ности и пр
ри томе
оствари
ити уштеде у буџету.

13.4 Остале
О
ен
нергетск
ке услуге
Као што
о је поменуто, постојее и ређе коришћени модели енеергетских ууслуга који су овде
наведен
ни само инф
формативно
о:
1. Уговаарање комф
фора (СС) примењује се у зградама и представља уговарањ
ње једног или више
операти
ивних парам
метара систеема од којих зависи комфор у зграади. У таквее параметре
е спадају
унутраш
шња температура, ниво
о осветљено
ости, квалите
ет ваздуха и сл. СС у суш
штини подр
разумева
уговарање функције регулаци
ије одређен
ног системаа. Овакви уговори
у
оби
ично подраззумевају
инвести
ицију у унап
пређење сисстема за регулацију и касније
к
упраављање сисстемом чији
и трошак
сноси ESCO.
E
Накнада за услуггу се уговор
ра унапред. Она је фикксна и обиччно се наплаћује по
квадраттном метруу. Као таквва, мора би
ити нижа од
о цене ко
оју је наруучилац плаћ
ћао пре
уговарања. Цена об
бухвата сни
ижени операативни трош
шак системаа и накнадуу за ESCO. СС модел
предстаавља поједн
ностављен тип EPC и стога је мање
м
компл
ликован од
д EPC. Посл
ледично,
трансаккциони трош
шкови уговаарања су маањи у одно
осу на EPC. СС у сложеенијим случчајевима
може да
д обухвати и елементее снабдевањ
ња енергијом. Трајање уговорног п
периода мо
оже бити
различи
ито, у зависсности од об
бима уговор
рених услугга. У начелуу, што је већ
ћа инвестиц
ција коју
ESCO им
ма, то ће уго
овор дуже трајати.
т
СС представља
п
а енергетскуу услугу којаа је оријенти
исана ка
страни финалне потрошње енергије али
а
може у извеснојј мери обухватити и страну
произво
одње.
2. Уговаарање управвљања објекктом (FM) представља проширење
п
е ESC, односно СС, и на додатне
услуге, које не морају
м
бити везане заа потрошњуу енергије, односно вводе, попутт услуга
обезбеђ
ђења, чишћеења, IT и сл.
3. Интегрално уговварање енеергетског учинка (IEC) је
ј релативн
но нова енеергетска усл
луга која
комбинује елементте ESC и EP
PC, односно
о обухвата и мере на страни
с
прои
изводње и мере на
страни потрошње
п
е
енергије.
Пр
римењује сее за врло ком
мплексне пр
ројекте.
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14. Финанси
ијски ин
нжењери
инг
14.1 „Cost Bene
efit“ анал
лиза
14.1.1
1 Увод у „Cost Benefit” анализ
зу
Финансирање пројеката енерггетске ефикаасности и ко
оришћење обновљивих
о
х извора ене
ергије се
може об
безбедити из
и различитих извора. То
Т могу бити
и:
1. Сопствена средства
с
носсиоца пројеекта;
2. Капитални трансфери
т
и буџета Реепублике ил
из
ли Покрајинее;
3. Капиталне донације
д
мееђународни
их организац
ција и институција;
4. Примање од задуживања; и
5. Капитал при
иватног партнера.
Критери
ијуми оценее оправданости реализације пројјеката енер
ргетске ефиккасности заависе од
извора финансираања пројеккта. Донато
ори су оби
ично заинттересовани да пројеккат који
финанси
ирају доприноси стварању одрж
живих систе
ема и инсттитуција и повећању укупних
користи
и за друштвво у целини
и. Финансијјске институуције су заи
интересован
не за креди
итирање
пројеката који су финансијски
ф
исплативи, али и оних пројеката који
к
су уз ко
оришћење донација
д
и капиталних траансфера др
ругих нивоа власти економски
е
изводљиви
и. Инвеститтори су
искључи
иво заинтер
ресовани за пројекте ко
оји су финансијски исплативи.
Анализаа трошкова и користи пројекта
п
( ен
нг. Cost‐Benefit Analysis ‐ CBA) омогућује свеоб
бухватну
оцену пројеката
п
е
енергетске
е
ефикасности
и, која задо
овољава по
отребе оцене прихватљ
љивости
финанси
ирања пројеекта из разл
личитих изво
ора. CBA се састоји од три
т основнее анализе: те
ехничко‐
инжењеерске, финансијске и еккономске ан
нализе.
Финансијска анализа се спроводи у почеттној фази оц
цене исплати
ивости пројекта. Она ом
могућује
утврђиввање неопхходних под
датака о ул
лагањима, резултатим
ма пројектаа, њиховој цени и
динами
ици остваривања у токуу спровођењ
ња пројектаа. У току фи
инансијске аанализе се врши:
в
1)
формир
рање табел
ла за анали
изу новчан
них токова прихода и расхода пројекта 2) оцена
финанси
ијске изво
одљивости (ликвидноссти) пројекта и 3) израчунавање финансијских
показаттеља рентаб
билности про
ојекта из угл
ла носиоца пројекта и инвеститора
и
а.
Уколико
о пројекат има високуу стопу фин
нансијске ре
ентабилности, он је приватном капиталу
к
(банкам
ма и инвесститорима) привлачан за финанссирање, те нема потребе за до
одатним
ангажоввањем јавних средставва. Одлука о финансир
рању таквихх пројеката може се до
онети на
основу спроведене
с
е финансијскке анализе.
Уколико
о пројекат има
и ниску ил
ли негативну стопу финансијске рентабилности, коначна одлука
о
о
његовом
м финансир
рању доносси се тек наакон спрово
ођења анал
лизе економ
мске рентаб
билности
пројектаа. Економскком анализо
ом се омогуућује укључи
ивање сред
дстава јавног сектора (д
донација
и буџетсских трансф
фера и субвеенција) у извворе финанссирања пројјекта, мерењ
ње свих друуштвено‐
економских ефекатта пројекта и примена друштвено
д
оправданих
о
цена.
двиђања др
руштвено‐еккономских еефеката про
ојекта, 2)
Економска анализаа се састоји од: 1) пред
мерењаа економски
их ефеката, 3) новчаногг исказивањ
ња економскких ефекатаа и 4) израчуунавања
показаттеља економ
мске рентабилности про
ојекта.
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Главни кораци у сп
провођењу свеобухватн
неCBA за оц
цену оправд
даности про
ојекта обухвватају: 1)
утврђиввање циљевва пројекта, 2) дефиниссање пројеккта, 3) анализу изводљ
љивости и оп
пција, 4)
финанси
ијску анализзу, 5) економску анализзу и 6) анали
изу ризика.
Сваки од
о наведени
их корака јее оперативне природе и требало би
б да буде аанализиран како из
угла преедлагача (јеединице локкалне самоууправе и јаввног предузеећа), тако и из угла оце
ењивача
пројектаа (виших ни
ивоа власти,, донатора, финансијскких институц
ција и приваатних инвесститора).
Следи опис
о
наведених корака у спровођењ
њу CBA.
14.1.2
2 Утврђив
вање циљ
љева пројек
кта
Утврђиввање циљеева пројектта енергеттске ефикасности од суштинскее је важности за
дефинисање пројеекта, те представља почетну
п
фаззу оцењиваања пројектта. У овој је фази
потребн
но одговори
ити на следееће питање: које се друштвено‐економске користи могу постићи
реализаацијом пројеекта енергеттске ефикассности?
Приликом одређи
ивања циљ
љева је поттребно утвврдити физзичке, финаансијске и укупне
друштвеено‐економ
мске ефекте пројекта. Они
О би требало да имају логичну ввезу са пројјектом и
садрже показатељее за мерењее постигнути
их резултатаа током спро
овођења пројекта.
ром на то да
д није увек лако утвр
рдити и пре
едвидети свве ефекте о
одређеног пројекта,
п
С обзир
јединиц
це локалнее самоупрааве би треебало да се усредср
реде на кљ
ључне покказатеље
рентаби
илности про
ојекта и мер
рљиве показатеље ефе
еката пројеккта на животтну срединуу који су
уобичајени за пројеекте енергеттске ефикассности.
ри циљева пројекта енеергетске ефи
икасности суу:
Пример


Изм
мена структууре коришћеених извораа енергије;



Мод
дернизацијаа постројења за производњу енерггије у циљу заштите
з
живвотне среди
ине;



Смаањење увозаа енергије (ккоришћењее сопственихх и обновљи
ивих извора енергије); и



Повећање прои
изводње енеергије у циљ
љу задовољаавања повећ
ћане тражњ
ње.
14.1.3
3 Дефинис
сање проје
екта

За спро
овођење CB
BA је нужно
о да пројеккат буде јассно дефинисан и да п
представља засебну
техничкко‐технолош
шку целину.. Ако је нееки пројекаат представвљен као д
део већег пројекта,
п
анализуу користи и трошкова није
н
могућее спровести. Да би се успоставила
у
а јасна везаа између
инвести
иције и додаатних трошккова и прихо
ода, пројекаат мора да буде
б
заокруж
жен у финан
нсијском
и еконо
омском смисслу.
Дефини
исање пројекта треба даа садржи:


Опи
ис области испоруке јавне услуге;



Про
ојекцију обима услуге ил
ли продаје енергетског
е
г производа;;



Опи
ис правног и институц
ционалног оквира
о
који
и треба даа буде испо
оштован пр
риликом
спро
овођења пр
ројекта;



Опи
ис начина фо
ормирања цене
ц
услуге или енергеттског произввода;
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Опи
ис подстицаајних мера за спровођ
ђење пројекта енергеттске ефикассности (субвенција,
донација, пореских олакши
ица);



При
иказ фаза сспровођењаа пројекта: спровођењ
ње и техни
ички пријем
м мера енергетске
ефикасности, коришћење
к
ње локације након коришћења
пројекта и евентуално затварањ
пројјекта;



Опи
ис техничкихх карактеристика пројекта: подаци
и о референтном (базно
ом) функцио
онисању
систтема, основн
ни параметр
ри новог стаања системаа, физичке карактеристи
к
ике и опис локације
л
систтема, грађеввинске и теххничко‐технолошке карактеристикее новог систтема.
14.1.4
4 Анализа изводљив
вости и опција
о

Потребн
но је да носилац пројеекта докажее да изабраани пројекатт представљ
ља најбољу од свих
анализи
ираних опција. У окви
иру анализее изводљиввости и опц
ција треба размотрити могуће
опције у оквиру по
остојеће инф
фраструктур
ре и могуће
е алтернативве за произзводњу и по
отрошњу
енергијее у току врш
шења јавнихх услуга.
За сваки
и пројекат јее потребно узети
у
у обзи
ир бар три опције,
о
као што
ш су:
1. Опција да се не уради ништа
н
(посл
ловање без новог улагања);
2. Опција да се уради мин
нимум;
3. Опција спро
овођења пројектне акти
ивности.
Полазнуу основу у оцени пројјекта чини поређење стања система пре и након спро
овођења
инвести
иције. Да би била изаабрана најб
боља опцијаа, потребно
о је дефини
исати „референтно
стање“, односно стање си
истема прее инвестиц
ције. Након
н тога се врши пр
ројекција
„функционисања система наа досадашњ
њи начин”, без инвесстиције у ввременском
м оквиру
анализее. Ова опцијја није бесплатна, јер јее потребно обезбедити
и средства за функционисање и
одржавање систем
ма, односно за финансир
рање оперативних расххода и трошкова одржаавања.
исно као прву
п
следећ
ћу опцију дефинисати
д
могућностт „да се
За појеедине систееме је кори
урадим
минимум”.
За спро
овођење ове
о
опције потребно
о је, уз р
редовне тр
рошкове
функцио
онисања и одржавања,
о
, обезбедитти средства за инвестир
рање у дели
имично унап
пређење
системаа. Овде се обично рад
ди о нивоуу инвестирања, који ом
могућује даа се спрече
е ефекти
дотрајал
лости и насттанак кваро
ова у систему.
Након дефинисањ
ња претходн
них опција треба приступити проналажењуу следећег могућег
решењаа у складу са технички
им, регулатторним и организацио
оним оквири
има и траж
жњом за
„спрово
ођење проје
ектне активности“.
Политикка цена енеергије и услууга, која ути
иче на финаансијску исплативост пр
ројекта, представља
важан параметар приликом анализе нааведених опција. Зато
о је потребно испитати однос
између наведених опција и различитих ни
иво цена усл
луга и енерггије.
14.1.5
5 Финанси
ијска анали
иза пројек
кта
У оквир
ру финансијсске анализее се врши иззрачунавањ
ње показатељ
ља финанси
ијске рентаб
билности
пројектаа, на основуу пројекцијее новчаног тока приход
да и расход
да. Она подр
разумева кр
реирање
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табела новчаних токова инввестиционихх расхода, текућих прихода
п
и расхода и извора
финанси
ирања потребних за утвврђивање ликвидности
и и рентабил
лности пројеекта:
o

Табеела финансијске одр
рживости (л
ликвидностти) показујее да ли по
остоји ускл
лађеност
новччаног тока прихода
п
са новчаним
н
то
оком расход
да у току еко
ономског веека пројектаа;

o

Табеела финанссијске ренттабилности трошкова пројекта по
оказује у ккојој мери приходи
надмашују расхходе пројектта, без обзира на извор
ре финансир
рања пројекта;

o

Табеела финансијске рен
нтабилности
и уложеногг капитала показује висину осттвареног
прихода од уложеног
у
к
капитала,
о
односно
извора финансирања п
пројекта. У изворе
фин
нансирања пројекта
п
спаадају домаћ
ћа јавна и приватна ср
редства, без узимања у обзир
иностраних дон
нација.

Финансијска ррентабилност
Ф
пројекта FFNPV(C)

Укупнни инвестицио
они расходи

Укупнни оперативни приходи и
расходи
и

Финансијска одрживост

И
Извори
финаннсирања

Финансијска ррентабилност
Ф
капитала FNPV(K)

Сли
ика 14‐1: Структура финансијске анал
лизе

Да би се
с исправно креирале табеле
т
и спр
ровела финаансијска анаализа, мора се обратити
и пажња
на дефи
инисање и прорачун сл
ледећих пар
раметара: 1)
1 временског оквира п
пројекта, 2) укупних
расходаа пројекта, 3)
3 прихода које оствар
рује пројекатт, 4) преосттале вредно
ости инвести
иције, 5)
кориговвања цена, 6)
6 извора фи
инансирањаа инвестиције, 7) финан
нсијске одрж
живости про
ојекта, 8)
избора дисконтне стопе
с
и 9) по
оказатеља рентабилнос
р
сти пројектаа.
14
4.1.5.1 Врем
менски оквир анализе
Временски оквир означава
о
мааксимални број годинаа за који сее ради проггноза новчаног тока
пројектаа. Прогнозаа будућих кретања
к
новвчаног тока пројекта тр
реба да обуухвати пери
иод који
одговар
ра економскком веку пр
ројекта.
Избор временског
в
оквира мо
оже имати велики ути
ицај на резултате оцен
не пројектаа. Избор
временског оквираа утиче на вредност
в
гл
лавних покаазатеља рен
нтабилности
и пројекта у оквиру
CBA.
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14
4.1.5.2 Деф
финисање уккупних расххода
Укупне расходе пр
ројекта чин
не инвестиц
циони расхо
оди (Табелаа 14‐1) и оперативни расходи
пројектаа (Табела 14
4‐2), који ће бити детаљ
љно описани
и.
a) Инввестициони расходи
Инвести
иционо улаггање обухваата капитал
лне издатке за набавкуу имовине, односно основних
о
средстава. Ово улагање, за раззлику од теккућег, требаа да има двее битне карактеристике
е, а то су
величин
на и трајносст. Код капи
италних улаггања користти треба да притичу у ттоку више наредних
н
година.
ициони расхо
оди у оквируу финансијсске анализе обухватају:
Инвести
1. Почетне расходе пројеекта у току истраживањ
ња, оцене и спровођењ
ња пројекта,, који ће
к
се спро
оводи финан
нсијска анал
лиза, као што су: 1)
имати ефеккте током пеериода за који
расходи за израду студ
дија, укључуујући студијуу изводљивости, 2) расходи настал
ли у току
припремне фазе пројеекта и 3) рассходи за консултантскее услуге, обууку, истраживања и
развој;
2. Расходи заа улагања у имовинуу и основна средства: земљиштте, инфрасттруктуру,
грађевинске
е објекте, оп
прему, инсталације и осстала основн
на средства;;
на средстваа (почетна улагања у обртна ср
редства) којја су значаајна код
3. Нето обртн
појединих пројеката, као што су произзводња воде, топлоттне и еле
ектричне
с
преедстављају разлику изм
међу кратко
орочних сред
дстава и
енергије.Неето обртна средства
краткорочних обавеза.. Оцена про
омене обртн
них средстава врши се на основу процене
коефицијен
нта обрта куупца, коефи
ицијента об
брта добављ
љача и неопходних пр
росечних
залиха за обављање производн
ног циклусса. У кратккорочна средства спадају: 1)
ња од купац
ца 2) залихее у свим фаззама произвводног цикл
луса и 3) готтовина и
потраживањ
краткорочна средстваа. Краткоро
очне обавеззе углавном обухватаају обавезе
е према
ма.
добављачим
п
табееле за израд
ду плана инвестиционих улагања у току реализзације и кор
ришћења
Следи пример
пројектаа.
Табела 14‐1:
1
Инвести
ициони расхо
оди
Инвестициони расход
ди

Година
1

1. Земљи
иште
2. Грађевински објеккти
3. Нова опрема
о
4. Великки ремонти
5. Основвна средства (од
( 1 до 4)
6. Лицен
нце
7. Патенти
8. Остали почетни раасходи пројекта
9. Почетни расходи пројекта
п
(од 6 до 8)
10. Инвеестициони расходи (5+9)
11. Готоввина
12. Купц
ци
13. Залихе
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14. Текућ
ће обавезе
15. Нето обртна сред
дства (11+12+1314)
16. Заме
ена опреме са краћим траајањем
17. Резидуална вред
дност
18. Остал
ли инвестици
иони расходи
и (1617)
Укупни инвестициони
и
и расходи (10
0+15+18)

У овој јее Табели, поред претхо
одно објашњених трош
шкова инвесстиционог ул
лагања, навведена и
резидуаална вредно
ост, која је подробно об
бјашњена у одељку
о
14.1
1.5.4.
б) Оперативни
О
расходи
Операти
ивни расход
ди су издац
ци за редовн
но пословањ
ње и набавкку средстава, која се ко
ористе у
краћем периоду и редовно
р
обнављају у то
оку трајања пројекта.
л (сировинее), зараде, енергију,
е
У операативне расходе пословања спадајуу: издаци за материјал
текуће одржавање,
о
, општи, адм
министративвни и расход
ди продаје енергије.
е
Табела 14‐2:
1
Операттивни расход
ди
Оперативни расходи

Год
дина
1

2

...

n

1. Расход
ди за матери
ијал (сировин
не)
2. Расход
ди за зараде
е
3. Расход
ди за енергију
4. Расход
ди за гориво
о
5. Расход
ди за одржаввање
6. Општи
и расходи
7. Админ
нистративни расходи
8. Расход
ди продаје
Укупни оперативни
о
р
расходи
( од 1 до 8)

Приликом прорачууна операти
ивних расхо
ода треба искључити све расходе који не до
оводе до
стварно
ог одлива но
овчаних сред
дстава а који су исказан
ни у финанссијским извеештајима (у билансу
успеха) носиоца пројекта. Из анализе новчаног
н
тока треба исскључити сл
ледеће расходе: 1)
трошкове амортизације, који не предстаављају новччано плаћањ
ње, 2) резервисања заа будуће
замене,, која нису коришћење
к
роба и услуга, и 3) резе
ервисања заа покриће ваанредних раасхода.
Укључивање трошккова каматее зависи од
д врсте анал
лизе и оцен
не ефеката п
пројекта. Он
ни се не
укључују у израчуунавање реентабилностти трошковва пројекта FNPV(C), аали се укљ
ључују у
израчун
навање ренттабилности уложених средстава у пројекат
п
FNP
PV(К).
в) Трош
шкови затвар
рања
Трошкови затварања, или заавршни тро
ошкови, озн
начавају раасходе који настају пр
риликом
затварања пројектаа на крају веека коришћеења. Ови тр
рошкови обуухватају трошак здравсттвених и
пензион
них доприн
носа након запошљаваања, као и трошкове довођења
д
еелемената животне
ж
срединее у стање пре
п коришћ
ћења објекаата. Они мо
орају бити планирани и додати укупним
у
трошковима пројеккта. Приказуују се у оквиру пројекци
ије новчаногг тока у годи
ини настанка.
рошак амор
ртизације
г) Тр
Амортизација је трошак који се
с приказујее у билансу успеха носи
иоца пројекта. С обзиро
ом на то
да амортизација не
н изискује одлив новвчаних сред
дстава, она се не нал
лази у изве
ештају о
новчано
ом току.
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Да ли ће одређена врста имоввине бити предмет амо
ортизације зависи
з
од вл
ласништва и начина
финанси
ирања и коришћења имовине. Им
мовина у власништву носиоца про
ојекта аморттизује се
током преосталог века кори
ишћења. Об
бјекти и оп
према узети у закуп по правилу се не
амортиззују, а закуп
пнина пред
дставља опееративни раасход, који се приказујје у билансуу успеха
носиоцаа пројекта.
14
4.1.5.3 Деф
финисање пр
рихода пројјекта
Пројектти енергетскке ефикасно
ости остваруују приходе
е путем: 1) продаје енеергије, 2) см
мањења
трошкова енергије и 3) смањењ
ња оперативних (текућих) расхода.
не енергије која ће
Сопствеени приход пројекта сее предвиђа на основу пројектовања количин
бити продата, уш
штеда у трошковима енергије и текућих расхода и релативни
их цена.
даје и уштед
да уноси се
е у Табелу 14‐3
1
ради финансијске анализе
Пројекттовани прихход од прод
операти
ивних прихо
ода.
Табела 14‐3:
1
Операти
ивни приход
ди
Оперативни приходи
и

Година
1

2

...

n

1. Прихо
оди од продааје енергије
2. Прихо
оди од смање
ења трошковва енергије
3. Прихо
оди од смање
ења операти
ивних расход
да
Укупни оперативни
о
п
приходи
(1+2++3)

Приликом пројекто
овања будућ
ћег приходаа пројекта се
е у обрачун не укључујуу: 1) трошко
ови ПДВ,
2) остали индиректни пореззи, уколико
о их плаћа инвеститор
р и 3) свее врсте кап
питалних
трансфеера и субвен
нција.
оперативних приходаа и расхода се може приступити
Након утврђивања
у
п
израчунавању нето
операти
ивног прихода пројекта, који предсставља њихо
ову разлику.
Табела 14‐4:
1
Нето оперативни приход
Нето опееративни при
иход

Годинаа
1

2

...

n

1. Укупни оперативни приходи
2. Укупни оперативни расходи
Нето опееративни при
иход (12)

Нето оперативни
о
приход (н
нето уштед
да) представља износс средставаа који мож
же бити
употреб
бљен за фи
инансирањее трошкова пројекта у току коришћења и отплату ср
редстава
позајмљ
љених од кредитора и инвестито
ора. Виши нето
н
операттивни приход указује на већу
финанси
ијску самоо
одрживост пројекта
п
и мању
м
зависн
ност од тран
нсфера и суубвенција из буџета
локалнее самоуправве.
14
4.1.5.4 Рези
идуална вреедност
У заврш
шној години је потребно проценитти резидуалну, односно
о преосталуу вредност имовине
и
попут згграда, постр
ројења, опрееме и др.
Резидуаална вредно
ост означавва очекиван
ни износ го
отовине који ће бити ослобођен када се
те вредноссти чине
пројекат ликвидир
ра по истекуу његовог века
в
трајањ
ња. Главну компоненту
к
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преостаала фиксна и обртна ср
редства, којја ће бити продата
п
или
и приведена другој нам
мени по
завршеттку временсског оквираа пројекта. Ставка
С
остаатка вредности се прикказује као прилив
п
у
24
пројекто
ованом фин
нансијском току
т
на крајуу животног века пројеккта .
Резидуаална вредно
ост се прикаазује у табеели ликвидн
ности пројеккта само он
нда када производи
стварни
и прилив но
овчаних средстава за носиоца пројекта. Он
на се увек уноси у таабелу за
израчун
навање финаансијске рен
нтабилности
и трошкова пројекта FR
RR (C) и капи
итала FRR (К)).
14
4.1.5.5 Ускл
лађивање цена
ц
са инф
флацијом
Анализаа рентабилности пројеекта може да се врши уз кориш
шћење консстантних (р
реалних)
25
226
цена , које су фикссиране у баззној години или примен
ном номинаалних цена .
Од избо
ора цена заввиси избор дисконтне
д
с
стопе:


дискконтовање новчаног тока
т
исказан
ног у консттантним цен
нама се врши помоћуу реалне
дискконтне стопе, а



дискконтовање новчаног то
ока исказано
ог у номинаалним ценам
ма се врши помоћу ном
миналне
дискконтне стопе.

Приликом коришћеења номинаалне дискон
нтне стопе, прогноза пр
рихода пројјекта би тре
ебало да
укључи очекивану инфлацију (повећањее цена енер
ргије, рада,, материјал
ла, итд.). Пр
риликом
коришћ
ћења реалнее дисконтнее стопе, будуући прилив новца бићее исказан у садашњим ценама,
без инф
флације27.
Промен
не релативн
них цена28 на
н тржиштуу могу иматти утицај на израчунавање финансијских
цена у будуућности,
показаттеља рентаб
билности пр
ројекта. Када се очекује
е промена релативних
р
препоруучује се кор
ришћење но
оминалних (текућих) цена у финан
нсијској анал
лизи.
С обзир
ром на то да се препоруке за примену дисконтне сттопе односсе на њенуу реалну
вредносст, следи фо
ормула за иззрачунавањ
ње номиналн
не дисконтне стопе:
(1+d
dn) = (1+dr) * (1+i)
dn номинална стопа
dr реална сто
опа
i

стопа инфл
лације

24

У Табел
ли 14‐1, у којјој су предстаављени укупни инвестицио
они расходи пројекта,
п
прикказана је и ре
езидуална
вредност, али са негати
ивном вреднош
шћу, јер предсставља приход
д. Резидуална вредност
в
је у ттабелама за уттврђивање
финансијске одрживостти и параметар
ра рентабилно
ости пројекта приказана
п
на страни приходаа.
25
Констан
нтне цене су цене
ц
из којих је искључена инфлација,
и
при
именом одговварајуће стопе раста цена у односу на
референттну (базну) год
дину.
26
Номинаалне или текућ
ће цене су актууелне тржишн
не цене у тренуутку анализе. Ове
О цене се раазликују од кон
нстантних,
јер садрж
же ефекат инфл
лације.
27
Дискон
нтовање номиналног новчан
ног тока номи
иналном диско
онтном стопом
м увек даје иссту садашњу вредност и
стопу рен
нтабилности пр
ројекта као дисконтовање рееалног новчаног тока реално
ом дисконтном
м стопом.
28
Релативвне цене представљају меруу размене два производа. Он
не представљаају коефицијент количине размене два
производ
да и њихових цена.
ц
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14
4.1.5.6 Изво
ори финанссирања пројјекта
За потр
ребе финансијске анал
лизе је неопходно про
ојектовати структуру
с
иззвора средстава за
финанси
ирање пројеекта и динам
мику њиховвог обезбеђи
ивања и кор
ришћења ун
нети у Табел
лу 14‐5.
Табела 14‐5:
1
Извори финансирањ
ња
Извори финансирања
ф
а

Год
дина
1

2

...

n

1. Приваатни капитал
2. Средсства из буџетаа локалне самоуправе
3. Капитални трансфер Републикке (покрајине
е)
4. Укупнаа националнаа јавна средсства (2+3)
5. Инострана донацијја
6. Обвезнице локалне самоуправее
7. Креди
ит иностране банке (ЕIB / ЕBRD
Е
/Светскке банке)
8. Креди
ит домаће бан
нке
9. Укупни извори фин
нансирања (1
1+4+6+7+8+9))

Извори финансирања пројектаа сврстани суу у Табели у следеће каатегорије:


Дом
маћа јавна средства из буџета
б
једин
нице локалн
не самоупрааве, покраји
ине или Репуублике;



Дом
маћа средствва приватно
ог партнера (нпр. јавно‐‐приватног партнерства
п
а);



Сред
дства из ино
остраних до
онација (нпр
р. фондова Европске ун
није);



Позајмљена ср
редства на финансијско
ф
ом тржиштуу од: инвесттитора (про
одајом обве
езница и
других хартија од вредно
ости), међун
народних финансијскихх институци
ија (ЕIB, EBR
RD, KfW,
Светтске банке ‐IFC)
‐
и домаћ
ћих банака.

На осно
ову податакка у Табели 14‐3 може се извршитти: 1) пројеектовање оттплате позајјмљених
средстава, 2) израччунавање пр
росечне цен
не извора ср
редстава за финансирање пројектаа, која је
објашњ
њена у одеељку 14.1.3
3 „Дефиниссање диско
онтне стопее“ и 3) иззрачунавање стопе
рентаби
илности уложених сред
дстава (капиттал) FRR/(К).
14
4.1.5.7 Фин
нансијска од
држивост пројекта
п
Након дефинисањ
ња инвестиц
ционих рассхода, опер
ративних прихода и расхода и извора
финанси
ирања је могуће
м
при
иступити уттврђивању финансијскке одрживо
ости (ликви
идности)
пројектаа. Пројекатт је финансијски одрж
жив када не
е постоји ризик
р
обезб
беђивања новчаних
н
средстава за његовво спровођење29.
Прилив новчаних средстава обухвата: 1) приходе
е од прод
даје енергијје, 2) прихходе од
оствареених уштедаа и 3) нето
о новчани прилив, који је резул
лтат управљ
љања финан
нсијским
средстввима.

29

Предлагач пројекта би требало да
д покаже да постоји ускклађеност изм
међу обезбеђ
ђења извора средстава
(укључујуући приходе и трансфер сред
дстава) и динам
мике извршењ
ња расхода на годишњем нивоу.
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Динами
ика овако осстварених новчаних прилива упоре
еђује се са динамиком
д
м новчаних одлива
о
у
које спаадају: 1) инввестициони расходи, 2) оперативн
ни расходи, 3) отплата дуга са кам
матом, 4)
трошкови пореза и 5) другее новчане исплате (н
нпр. надокн
нада приваатном парттнеру за
инвести
ирана средсттва).
Табела 14‐6:
1
Финансијска одрживост пројектаа
Финанси
ијска одрживост пројекта

Год
дина
1

2

...

n

1. Извор
ри финансираања
2. Прихо
од од продаје
е и уштеда
3. Новчаани прилив од резидуалн
не вредности
4. Укупан
н прилив новвчаних средсттава (од 1 до
о 3)
5. Инвесстициони рассходи
6. Операативни расхо
оди
7. Расход
ди за каматуу
8. Отплаата главнице дуга
9. Расход
ди за порезе
е
10. Укупаан одлив новвчаних средсттава (од 5 до
о 9)
11. Нето новчани ток (410)
Кумулативни нето но
овчани ток (10)

Пројекаат је финанссијски одрж
жив када је кумулативн
к
и нето новччани ток позитиван токком свих
година финансијскее анализе.
14
4.1.5.8 Деф
финисање дисконтне стопе
с
Дисконттна стопа пр
редставља минималну
м
и пројекта300. Она се
прихватљиву стопу рентабилности
користи
и као критер
ријум за дон
ношење одл
луке о инве
естирању у пројекат
п
којји показује да
д ли ће
се вратити инвести
ирана средства. Висин
на дисконтн
не стопе утвврђује се на основу сттруктуре
извора финансирањ
ња пројекта, како би сее омогућило
о плаћање камате на кр
редите и оче
екиваног
приносаа носиоца или инвесттитора пројјекта. Оцена висине дисконтне
д
сстопе описаана је у
одељкуу 12.1.3 „Вреедност новц
ца у временуу“ горе у текксту.
14
4.1.5.9 Израчунавање показатељ
ља финанси
ијске рентаб
билности п
пројекта
Оцена финансијске
ф
е рентабилн
ности пројеккта предстаавља следећ
ћи корак фи
инансијске анализе,
а
који се предузима након приккупљања по
одатака о инвестицион
и
ним расходи
има и оперативним
приходи
има и расхо
одима. Главн
ни показатељи финанси
ијске рентаб
билности пр
ројекта су:


фин
нансијска неето садашњаа вредност (енг. financia
al net presen
nt value ‐ FNPV)



фин
нансијска ин
нтерна стопаа рентабилн
ности (енг. fiinancial rate of return ‐ FFRR)



коеф
фицијент неето садашњее вредности
и (енг. net prresent value ratio ‐ NPVQ
Q)

Ови показатељи се
с посебно рачунају заа трошкове
е пројекта, без узимањ
ња у обзир
р извора
финанси
ирања пројекта (Табела 14‐7), а посебно
п
за инвестирани
и
и капитал, ууложена средства у
реализаацију пројеккта (Табела 14‐8).
1

30

Ако је дисконтна
д
стопа дефинисана на основу про
осечне цене ср
редстава за финансирање пр
ројекта од 10%,, то значи
да треба реализовати само
с
оне пројеекте који имајуу финансијску стопу
с
рентабил
лности једнакуу или вишу од 10%.
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a) Фин
нансијска не
ето садашњ
ња вредност
Израчун
навање FNPV пројекта врши се дисконтовање
ем новчаногг тока прихо
ода и новчаног тока
расходаа, који се осстварују токо
ом економсског века пр
ројекта. Она представљ
ља разлику садашње
с
вредноссти приходаа и садашњее вредности расхода пр
ројекта.
Да би пројекат
п
био
о прихваћен
н као финан
нсијски испл
латив, мораају бити испуњена след
дећа два
услова:


FNPV пројекта треба да бууде једнакаа нули или позитивна (FNPV
(
 0). Садашња вредност
в
д буде једн
нака или већа од садаш
шње вредно
ости расходаа пројекта;
прихода треба да



FNPV изабране опције мор
ра бити једн
нака или ви
иша од FNPV
V осталих ан
нализираних опција
пројјекта.

b) Фин
нансијска ин
нтерна стопа рентабилности
FRR је дисконтна
д
сттопа која иззједначава садашњу
с
вр
редност при
ихода са сад
дашњом вре
едношћу
расходаа пројекта. Њоме
Њ
се дефинише сто
опа приносаа која се осттварује улагањем финансијских
средстава у пројекаат.
Да би пројекат
п
био прихваћен као финаансијски исп
платив, треб
ба да буду испуњени следећи
услови:


FRR пројекта тр
реба да буд
де у најмањ
њу руку једн
нака или ви
иша од приноса, који се
с може
ф
их средставва на тржишту, без по
овећања
оствварити улаггањем расположивих финансијски
ризи
ика;



FRR пројекта тр
реба да будее у најмању руку једнакка или вишаа од дисконттне стопе ко
оја треба
о
цеену по којој су обезбеђена средствва за финанссирање пројекта (каматта на дуг
да одражава
и пр
ринос носио
оца пројектаа или приваттног инвести
итора);



FRR изабране опције
о
пројеекта мора бити у најмању руку јед
днака или ви
иша од FRR осталих
лизираних опција
о
пројеекта.
анал

c) Коефицијент не
ето садашњ
ње вредностти
NPVQ јее показатељ
љ садашње вредности прихода
п
којји се оствар
рује по јединици инвесстираних
средстава у пројеккат. Овај покказатељ ом
могућује ран
нгирање анаализираних опција про
ојекта по
степенуу исплативоссти.
Следи табела
т
на основу
о
које се уношењеем пројекто
ованог новччаног тока п
прихода и новчаног
н
тока рассхода могу израчунати показатељ
љи финансијјске рентабилности рассхода проје
екта, без
обзира на начин њееговог финаансирања: FNPV(C), FRR
R(C) и NPVQ((C)31.
Табела 14‐7:
1
Рентаби
илност расход
да пројекта
Рентабил
лност расход
да пројекта

Год
дина
1

2

...

n

1. Прихо
од од продаје
е и уштеда
2. Резид
дуална вредн
ност
3. Укупни приходи (1+2)
31

FNPV(C)) ‐ финансијска нето садашњ
ња вредност расхода
р
пројеккта, FRR(C) ‐ интерна
и
стопа рентабилностти расхода
пројекта и NPVQ(C) ‐ ко
оефицијент нетто садашње вр
редности расхо
ода пројекта
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4. Инвесстициони рассходи
5. Операативни расхо
оди
6. Укупни расходи (4++5)
7. Нето приходи
п
(3  6)
8. Садаш
шња вредностт нето приход
да (7/(1+d)n)
Финанси
ијска нето сад
дашња вредн
ност NPV(C)
Финанси
ијска стопа реентабилности
и FRR(C)
Коефици
ијент нето сад
дашње вредн
ности NPVQ(C
C)

FNPV(C)) и FRR(C) мере
м
исплаттивост пројеекта у одно
осу на укупне инвестиц
ционе расхо
оде, без
обзира на начин њиховог финаансирања. FNPV
F
се искаазује у новчааној вредно
ости (RSD или ЕUR) и
зависи од висине инвестици
ионог улагања. FRR се
е исказује као
к
стопа ((у проценти
има или
децималима). Она не зависи од величин
не инвестиц
ционог улаггања, али заависи од ди
инамике
новчано
ог тока. NPV
VQ се исказује као бр
рој, који зависи од оствареног пр
рихода и величине
пројектаа. У оцени рентабилно
ости пројектта најпоуздаанији показзатељи су FNPV и FRR, а NPVQ
омогућуује рангираање инвести
иционих улагања прем
ма исплативости. FRR није увек поуздан
показаттељ јер не уззима у обзир висину ин
нвестициони
их расхода.
Уношењ
ње пројекто
ованих при
ихода и раасхода, тро
ошкова извора финансирања и отплате
позајмљ
љених и уложених среедстава у следећу
с
таб
белу омогућ
ћује израчуунавањепоказатеља
финансијске рентаабилности уложених
у
ср
редстава фи
инансирањаа: FNPV(К), FRR(К) и NP
PVQ(К)32.
Под уло
оженим средствима се подразумевају: сопствена средствва носиоца пројекта, пр
риватног
партнер
ра и капитаални трансф
фер из буџ
џета. У ову категорију улагања н
не улазе ин
ностране
донацијје.
Табела 14‐8:
1
Рентаби
илност капитала
Рентабил
лност капитала

Година
1

2

....

n

1. Прихо
од од продаје
е и уштеда
2. Резид
дуална вредн
ност
3. Укупни приходи (1+2)
4. Операативни расхо
оди
5. Расход
ди за каматуу
6. Отплаата главнице дуга
7. Приваатни капитал
8. Нацио
онална јавна средства
9. Укупни расходи (од
д 4 до 8)
10. Нето приходи (3  9)
8. Садаш
шња вредностт нето приход
да (7/(1+d)n)
Финанси
ијска нето сад
дашња вредн
ност NPV(К)
Финанси
ијска стопа реентабилности
и FRR(К)
Коефици
ијент нето сад
дашње вредн
ности NPVQ(К)

Анализи
ирани пројјекат енерггетске ефиккасности који има позитивну и високу вредност
в
финанси
ијских покаазатеља рен
нтабилности
и може битти привлачаан за инвестирање пр
риватног

32

FNPV(К)) ‐ финансијска нето садаш
шња вредност уложених средстава,
с
FRR
R(К) ‐ интерна стопа рентаабилности
уложенихх средстава и NPVQ(К)
N
‐ коеф
фицијент нето садашње вред
дности уложен
них средстава
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капитал
ла, без улаагања сред
дстава јавн
ног сектораа. Уколико су вредности финансијских
показаттеља рентаб
билности неегативне, нееопходно је
е наставити
и са анализом пројектаа, путем
утврђиввања еконо
омске оправданости. Уколико
У
се у нареднојј економско
ој анализи дође
д
до
позитиввне вредноссти показатееља рентаби
илности, про
ојекат је вреедан улагањ
ња јавних сре
едстава.

Правил
ла којима се
е треба руко
оводити при
иликом дон
ношења одл
луке
Најбољее је доноситти одлуку наа основу праавила везан
них за FNPV и NPVQ.
Правилаа везана за FRR треба пажљиво при
имењивати..
Основнаа правила на основу којих се можее донети одл
лука су:


Када је реч о пројекту са позитивном
п
и високом FNPV, можее се размоттрити могућност
привлачења пр
риватног кап
питала за њеегово финан
нсирање.



Када је реч о пројекту чи
ија је FNPV мања од нуле,
н
неопхходно је сагледати укуупне
друштвене кор
ристи и трошкове и иззрачунати економске
е
п
показатеље
рентабилности
пре доношења коначне од
длуке о финаансирању.



Када постоји избор измеђ
ђу више опц
ција, изабраати ону којаа има највећ
ћи коефици
ијент
NPV
VQ.

6 Економс
ска анализа пројекта
14.1.6
У оквир
ру економскке анализе се испитујее оправдано
ост спровођ
ђења пројеккта из угла користи
33
целог друштва (реггиона, државе, итд.) а не само фи
инансијских прихода но
осиоца проје
екта, као
у финан
нсијској анал
лизи.
У основви економсске анализее се налази
и примена економскихх (обрачунсских) цена, које се
засниваају на опорттунитетним друштвеним трошкови
има, уместо
о несавршен
них тржишн
них цена
улагањаа и резултатта пројекта.
Прелазаак из финан
нсијске анал
лизе (Табел
ла 14‐7: Рен
нтабилност расхода
р
про
ојекта) у економску
анализуу обухвата:
1. Претварањее тржишнихх цена кори
ишћених у финансијско
ф
ој анализи у обрачунскке цене,
путем дефинисања одговарајући
о
их фактора конверзије за свакуу врсту при
ихода и
расхода;
2. Анализу спољних ефеката који сттварају друуштвене кор
ристи и тро
ошкове, а ко
оји нису
узети у обззир у финан
нсијској анаализи поштто не ствараају новчанее токове пр
рихода и
расхода.

33

У проп
писима Европ
пске комисије, којима се уређује
у
додел
ла донаторских средстава, изричито се као услов
постављаа анализа друш
штвено‐економ
мских трошковва и користи каада су у питањ
њу већи пројекти. Ову анализзу траже и
међунаро
одне финансијске институције као што су ЕIB,
Е EBRD, Светтска банка – IFC
C и др.
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Економска анализа се спровводи у след
дећих пет корака: 1) конверзија тржишних цена у
обрачун
нске (економске) цене, 2) вреедновање нетржишни
их ефекатаа, 3) укљуучивање
индиректних ефекаата, 4) дисконтовање пројектовани
п
их користи и трошковаа и 5) израчуунавање
економских показаатеља рентаб
билности пр
ројекта.
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Финансијјска анализза

1

Годи
ина
2
...

n

Годи
ина
2
...

н

+ Укупни
У
опер
ративни при
иходи (1)
+ Укупни
У
новччани приливи (2=1)
 Укупни инвестициони расходи
р
(3)
 Укупни оперативни рассходи (4)
 Укупни новвчани одливви (5=3+4)
Не
ето новчани
и ток (6=2‐5))
Фи
инансијска нето
н
садашња вредносст NPV(C)
Фи
инансијска стопа
с
рентаабилности FRR(C)
F
Ко
оефицијент нето садаш
шње вредности NPVQ(C)
1. Пре
етварање тржи
ишних у обраччунске цене
2. Вре
едновање нетр
ржишних ефек
ката
3. Укљ
ључивање дод
датних индиректних ефекатаа
4. Диссконтовање ко
ористи и трошк
кова
5. Обр
рачун економсске рентабилн
ности пројекта

Екон
номска анал
лиза

Факттори
конверзије

1

+ Фискалне
Ф
ко
орекције (1)
+ Смањење
С
заагађења око
олине (2)
+ Укупне
У
ексттерне користи (3=2)
+ Укупни
У
опер
ративни при
иходи (4)
 Екстерни
Е
тр
рошкови (5)
 Укупни
У
опер
ративни рассходи (6)
 Укупни
У
инве
естициони расходи
р
(7)
Не
ето користи (1+3+4‐5‐6‐‐7)
Еккономска не
ето садашња вредност ЕNPV
Еккономска сто
опа рентаби
илности ЕRR
Ко
оефицијент користи и трошкова
т
B
BCR
Табела 14‐9:
1
Прелазаак из финанссијске анализзе у економску анализу

14
4.1.6.1 Преелазак са тр
ржишних на
а економск
ке цене
Циљ CB
BA је оцена друштвене
д
вредности пројекта
п
енергетске еф
фикасности. Међутим, тржишне
т
и админ
нистративно
о формиран
не цене не одражавају
о
увек друшттвене опорттунитетне тр
рошкове
улагањаа (енг. input) и резултатта (енг. outp
put) пројектаа када: 1) сее цене роба и услуга фо
ормирају
на нееф
фикасним тр
ржиштима са
с ограничен
ном конкур
ренцијом и присутном д
дисторзијом
м цена и
2) владаа регулише ниво цена јавних услуга, без уважаавања потпууног покрић
ћа трошковаа њихове
произво
одње и испо
оруке.
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Када су цене улагања и резулттати пројектта под јаким
м утицајем дисторзије
д
ттржишта, пр
редлагач
пројектаа треба да примени
и обрачунске (економ
мске) цене које одраажавају друштвене
опортун
нитетне трош
шкове ресур
рса.
Несаврш
шеност валуутног курса
Када нее постоји поттпуна конвеертибилностт валуте, у економској
е
а
анализи
се ккористи обр
рачунски
валутни
и курс. Он представља економску цену домаћ
ће у односу на страну ввалуту која може
м
да
се разли
икује од звааничног курсса.
Велика разлика изм
међу обраччунског и званичног вал
лутног курсаа указује наа постојање високог
ризика појаве депр
ресијације или
и апресијације домаће валуте, што
ш ће непо
осредно ути
ицати на
рентаби
илност пројеекта.
Несаврш
шеност тржишних ценаа улагања и резултата
Када су цене улагањ
ња и резулттата под јаки
им утицајем
м поремећајја на тржиш
шту, предлагач треба
прилико
ом оцене пројекта да
д примени
и обрачунсске (економ
мске) ценее, које одр
ражавају
друштвеене опортун
нитетне трошкове ресуурса. Том пр
риликом трееба да проц
цени: 1) мар
ргиналне
трошкове производ
да, који нису предмет међународн
м
не трговине (нпр. цена вводе или грејања) и
2) цене производа који су пред
дмет међунаародне трго
овине (нпр. енергетске
е
ууслуге).
изводе којима се тргујее на међунаародном тр
ржишту се користе
к
међ
ђународне цене. За
За прои
произво
оде којима се
с не тргује на међунар
родном тржи
ишту могу да
д се користее:


стан
ндардни фаактор конве
ерзије (енг. standard conversion facctor ‐ SCF) заа производе
е који су
од мањег знаачаја за пр
ројекат и за
з које не постоји усспостављен секторски фактор
конверзије.



спец
цифичан се
екторски фактор конвверзије34 за производее који су о
од већег значаја за
пројјекат а који
и се утврђујее на основуу маргиналн
них трошковва или ценее коју су корисници
спреемни да плаате.
С
Стандардни
фактор кон
нверзије‐ SC
CF
SCFмеери просечн
но одступањ
ње међунар
родних ценаа од домаћи
их цена за ссве робе и услуге
којим
ма се тргује. Израчунавва се на осснову статистичких под
датака о сп
пољнотрговинској
размеени, примен
ном следећее формуле:
М+X
(М
М+ТМ) + (X‐Т
ТX)
М = вредност укуупног увоза ТМ = пореези на увоз
X = вр
редност укуп
пног извоза ТX = пореззи на извоз

Несаврш
шеност тржишне цене радне снаге
е
34

Примеер: Цена електричне енерги
ије покрива 40%
4
маргиналних трошковаа производње и испоруке. Просечно
одступањ
ње међународних од домаћ
ћих цена свих трошкова производње јединице мер
ре електричне
е енергије
измерено
о је стандардним фактором конверзије од
д SCF0,8. Сектторски фактор конверзије за електричну енергију би
онда изно
осио: CF = 1/0,4 * 0,8 = 2.
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Због неесавршеностти тржишта радне снаге, зараде често
ч
предсстављају пр
ример поремећеног
друштвееног показаатеља опор
ртунитетног трошка радне снаге. Предлагач пројекта у таквим
ситуаци
ијама може да прибегне корекцији
и номиналне зараде, пр
рименом об
брачунске зараде. У
привред
дама са високом незаапосленошћ
ћу, опортуни
итетни трош
шкови радн
не снаге мо
огу бити
нижи од
д актуелнихх зарада35.
Фискалне корекције
номске анал
лизе треба искључити
и
н
новчане
трансфере изм
међу привреедних субјекката који
Из екон
36
немају економске
е
е
ефекте
. Тр
ржишне цен
не садрже порезе, субввенције и трансфере, што може
да утичее на висинуу релативних цена. Због тога требаа применити
и следећа правила: 1) све
с цене
улагањаа и резултатта исказати у нето изно
осу без ПДВ
В и других индиректни
и
х пореза37, 2) цене
улагањаа, укључујућ
ћи зараде, исказати
и
у бр
руто износуу са директн
ним порезим
ма38и 3) из прихода
пројектаа искључити
и капиталне
е субвенције
е и трансфе
ере носиоцима пројектаа.
Екстерн
ни ефекти
Следећи
и корак еко
ономске ан
нализе обуххвата оценуу ефеката пројекта који имају друуштвени
значај али
а
за којее не постоји
и тржишна цена. Ови ефекти трееба да буд
ду идентифи
иковани,
вредноввани и исказзани у новчааним вредн
ностима.
Множењ
ње операти
ивних прихо
ода са одго
оварајућим факторимаа конверзијје (енг. co
onversion
factor ‐ CF), требаа да омогуући обухваттање свих нетржишни
их ефеката пројекта. Уколико
фактори
и конверзијее нису успосстављени ил
ли пројекат нема прихо
оде, користее се следеће
е методе
за оцену нетржишн
них ефеката пројекта:


Оцеена спремно
ости корисн
ника да платте (енг. williingness‐to‐pa
ay) омогућуује процену новчане
вред
дности утвр
рђивањем цеене коју су корисници
к
спремни
с
да плате39.



Оцеена дугороччних марги
иналних тро
ошкова (ен
нг. long‐run marginal ccost) је уоб
бичајена
рачууноводствен
на метода која се кор
ристи када претходна анализа
а
нијје могућа или
и није
одго
оварајућа.
П
Пример
утвр
рђивања еккономске це
ене електри
ичне енергијје
Ако је
ј цена електричне енергије
е
ни
ижа од тро
ошкова про
оизводње, онда обраччунску
(економску) ценуу можемо уттврдити:
1. множењем цене
ц
електри
ичне енерги
ије одговараајућим факто
ором конверзије, или

35

Примеери дисторзијее зарада: Тро
ошкови зарад
да у приватни
им компанијама могу бити
и нижи од др
руштвених
опортунитетних трошкова зато што држава субввенционише запошљавање у појединим областима. Могу
М
бити
прописан
не загарантоваане минималн
не зараде чак и када постојји висока незаапосленост усл
лед које су неззапослени
спремни да раде за ниже
н
зараде. Могу постојатти сектори у којима су ствварна примањ
ња запосленихх виша од
званичних зарада и у ви
исини друштвеених опортуни
итетних трошко
ова.
36

Субвенција коју влада даје носиоцуу пројекта је тр
рансфер новчаних средставаа, без креирањ
ња економских ефеката.

37

Порези које плаћају корисници пројекта
п
поресској управи а који се пон
ново враћају ттим корисниц
цима кроз
ода.
извршење јавних расхо
38

Порези
и на зараде се враћају запосл
ленима кроз пеензионо и социјално осигураање, јавни сер
рвис и трансфере.

39

То се може
м
вршити
и посредно, анализом
а
пон
нашања кориссника на сличчним тржишттима или неп
посредним
испитивањем корисникка.
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2. ко
оришћењем
м цене коју су
с потрошаччи електричн
не енергије спремни даа плате.
Када сеенетржишни
и ефекти не појављују на
н страни пр
ружаоца или корисника јавних усл
луга, већ
на страани трећих лица без надокнадее, они пре
едстављају индиректнее ефекте пројекта.
п
Индире
ектни ефектти су сви тр
рошкови и користи
к
које
е пројекат производи
п
ттрећим лиц
цима без
новчанее надокнад
де. Ови еф
фекти требаа да буду анализирани у оквиру методе „оцене
спремно
ости корисн
ника да платте”.
Екстерн
не ефекте, које
к
није могуће исказзати у новччаној вредности, требаа квантификковати и
исказати неновчаним физички
им показате
ељима. Уколико ефектее пројекта н
на животну средину
(визуелни ефекти, бука, загађење и прои
изводња отп
пада) није могуће
м
новччано исказатти, онда
их треб
ба изразити у јединици
и мере. Тим
ме се онимаа који одлуучују о приххватању про
ојекта уз
показаттеље рентаб
билности пројекта
п
пруужају додатни критер
ријуми за д
доношење коначне
одлуке. Показатељ
љи неновчан
них ефекатаа пројекта могу
м
бити од
о изузетног значаја пр
риликом
спровођ
ђења анализзе вишеструуких критеријума40.
Друш
штвене кори
исти и трошккови пројек
ката енергеттске ефикассности
К
Користи:


Н
Новчане
кор
ристи од про
одаје или уш
штеде енергије;



Смањење гл
С
лобалног заггревања и негативног
н
утицаја
у
на животну
ж
среедину и здр
равље
љ
људи
кориш
шћењем обн
новљивих иззвора енерггије и смањ
њењем потро
ошње енерггије и
е
емисије
гасо
ова стакленее баште;



Коришћење фосилних горива
К
г
и нео
обновљивихх извора ен
нергије за др
руге намене
е и за
б
будуће
потреебе;



С
Смањење
по
отрошње енергије;



С
Смањење
уввоза енергије.
Т
Трошкови:



О
Отклањање
негативних ефеката на ваздух, вод
ду и земљиш
ште;



И
Индиректни
ефекти губи
итка земљиш
шта или нар
рушавања природног ам
мбијента;



ГГубитак рессурса и сир
ровина, којји би се могли
м
употр
ребити на други начи
ин уз
п
постизање
већих користти за друштввену заједни
ицу.

нска вредно
ост имовине у јавној сввојини
Обрачун
Имовин
ну (земљиште, зграде, машине, природне ре
есурсе, итд.) треба вреедновати наа основу
друштвеених опортуунитетних трошкова,
т
а не према историјском
и
м трошку ил
ли књиговод
дственој
вредноссти. Опортуунитетни трошак је еко
ономска вредност улазза у најбољ
љем алтернативном
40

У анал
лизи вишеструуких критеријјума се истоввремено разматрају различити циљеви и ефекти пројјекта, који
најчешће нису део CBA
A а односе се на друштвенуу једнакост, зааштиту животн
не средине, јееднаке могућн
ности, итд.
Њоме се олакшава анаализа и дефинисање циљеваа политике улаагања у капитаалне инвестиц
ционе пројекте
е јединица
с
локалне самоуправе.
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коришћ
ћењу или права вредн
ност било којег
к
изгубљ
љеног ресурса. Примеењује се уввек када
постоји други начин употребе имовине, чак
ч и када је
е она у јавно
ом власниш
штву. Опортуунитетни
трошак имовине или
и
ресурсаа мора се укључити у израчунаввање друшттвених трош
шкова и
41
користи
и и кад није дошло до новчане
н
тран
нсакције .
Дисконт
товање кор
ристи и тро
ошкова
Након дефинисања
д
а укупних ко
ористи и тро
ошкова пројекта следи њихово ди
исконтовање
е у циљу
рентабилн
израчун
навања еко
ономских показатеља
п
ности пројеекта. То п
подразумеваа избор
адекваттне друштвеене дисконттне стопе. Дисконтна
Д
сттопа у економској анал
лизи пројектта треба
да изрази друштвено становиш
ште, како ћее се будуће користи и трошкови
т
вр
редновати у односу
на трен
нутно стањее. Она се може
м
разликковати од финансијске
ф
е дисконтнее стопе у условима
несаврш
шеног тржишта капитал
ла. Избор дисконтне
д
стопе
с
важан
н је због тога што има снажан
(прикри
ивен) утицај на вредносст показатељ
ља рентабил
лности пројеекта.
Избор
р дисконтне
е стопе
Нискаа дисконтнаа стопа се може
м
користтити за: 1) пројекте
п
који
и имају ниску цену капитала,
2) јед
днократну набавку
н
имо
овине из со
опствених средстава
с
и 3) пројектте са дугорочним
ефекттима
Високка дисконтн
настопа се може
м
користтити за: 1) пр
ројекте који
и имају висо
оку цену капитала,
2) лиззинг и другее начине од
дложене отп
плате, 3) крааткорочна флексибилн
ф
а планирањ
ња и 4)
пројекте који су радно
р
а не капитално
к
интензивни

14
4.1.6.2 Екон
номски покказатељи иззводљивост
ти пројект
та
Показаттељи економ
мске рентаб
билности пројекта:


екон
номска нето
о садашња вредност
в
(ен
нг. economicc net presentt value ‐ ЕNP
PV)



екон
номска интеерна стопа рентабилнос
р
сти (енг. Eco
onomic rate of
o return ‐ ЕR
RR)



коеф
фицијент ко
ористи и тро
ошкова (енг. benefit costt ratio ‐ BCR)

a) Екон
номска нето
о садашња вредност (ЕЕNPV)
ЕNPV пр
редставља разлику
р
изм
међу садашњ
ње вредностти свих кори
исти и садаш
шње вредно
ости свих
трошкова пројектаа. Израчунаава се свођ
ђењем на садашњу вредност
в
уккупних друштвених
користи
и и трошковаа, применом
м друштвене дисконтне
е стопе.
ЕNPV јееднака 0 (ЕЕNPV0) не представљ
ља границу рентабилности у сми
ислу изједначавања
трошкова и кориссти, већ по
оказује да пројекат им
ма стопу рентабилнос
р
сти која је једнака
дисконттној стопи42. ЕNPV нам указује на то
т вреди ли реализоватти пројекат, уместо да се
с новац
пласираа у алтернаттивну инвесттицију са год
дишњим пр
риносом у ви
исини диско
онтне стопе.

41

Неко може
м
да продаа своју постојеећу опрему за 5 000 евра, ал
ли је уместо тога користи наа неком проје
екту. У том
случају оп
портунитетни трошак
т
за опрему износи 5 000
0 евра иако није дошло до
о новчане тран
нсакције.
42

Ако про
ојекат зарађујее 10% годишњее а примењенаа је дисконтна стопа од 10%, онда је вредн
ност ЕNPV једнака нули.
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Одлучивањ
ње на основ
ву ЕNPV
1. Не треба
т
реализовати пројекте чија је ЕNPV мањаа од 0 (0)
2. При
иликом избора измеђуу алтернати
ивних проје
еката, требаа изабрати онај који има
најввећу вредно
ост ЕNPV
b) Екон
номска стоп
па рентабил
лности (ЕRR)
ЕRR је стопа кориссти која је остварена у односу на укупне тр
рошкове пр
ројекта, када су све
друштвеене користти и трошккови исказаани у обраачунским (еекономским
м) ценама. ЕRR се
обрачун
нава као ди
исконтна сто
опа, при ко
ојој је садаш
шња вредно
ост користи
и једнака саадашњој
вредноссти трошковва. Да би пр
ројекат био прихватљив, ЕRR треба да буде ввећа од друштвених
опортун
нитетних тро
ошкова капи
итала.
ЕRR имаа значајна ограничења,
о
, услед чега представљ
ља лошу замену за ЕNPV
V као индикатора за
доношеење одлука.
Одлучиваање на основу ЕRR
1. Про
осто упоређи
ивање вредности ЕRR може
м
довестти до погреш
шних закључчака када је
е реч
43
о пр
ројектима раазличите вееличине у по
огледу укупн
них улагањаа
2. У мн
ногим случаајевима ЕRR може имати више од је
едне вредно
ости44
c) Коефицијент ко
ористи и тро
ошкова (BCR)
Коефиц
цијент кориссти и трошккова (енг. co
ost benefit ra
atio ‐ BCR) представља
п
садашњу вредност
в
укупнихх користи пр
ројекта, подељену садашњом вред
дношћу укуп
пних трошко
ова пројекта.
CR = PV (Ib) / PV (Оp)
BC
B
BCR

коефицијент кор
ристи и трош
шкова

Ib

прилив укупних користи

P (Ib) садашња вредно
PV
ост укупних користи
Оc

одли
ив укупних трошкова
т

P
PV(О
ост укупних трошкова
p) садашња вредно
Пројекаат је одрживв ако је BCR већи од 1 (BCR 1) јер су користи мерене сад
дашњом вре
едношћу
приливаа веће од тр
рошкова мер
рених садаш
шњом вредн
ношћу одлива.
Овде важи следећ
ће правило
о: треба од
дбацити све
е пројекте са коефицијентом ко
ористи и
о 1 (BCR 1).
 На осно
ову овог по
оказатеља могуће
м
је иззвршити ран
нгирање
трошкова мањим од
пројеката.

43

Пројеккат са ЕRR од 8% није безуусловно бољи избор од про
ојекта са ЕRR од 7%. Величчина пројекта и висина
коришћен
не дисконтне стопе
с
одредић
ће који је пројеекат најбољи.
44

То нијје познато он
номе ко анал
лизира пројеккат, јер компјјутерски обрачун даје само једну вред
дност овог
показатељ
ља (зауставља се када пронаађе прву прихвватљиву вредн
ност ЕRR).
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Одлучивање на основу BCR
1. Ако је BCR већи
в
од 1 (
1) пројекат је одржив
2. Ако је BCR мањи
м
од 1(
1)пројекат треба одбацити
Израчун
навање еко
ономских по
оказатеља
Уношењ
њем пројекттованог новчаног тока укупних
у
кор
ристи и трош
шкова пројеекта у Табел
лу 14‐10,
могу се израчунати
и ЕNPV, ЕRR и BCR пројекта.
Табела 14‐10:
1
Економ
мска рентаби
илност пројекта
Економсска рентабилн
ност пројектаа

Година
1

2

...

n

1. Фискаалне корекци
ије
2. Укупне екстерне користи (2.1.
2.2.)
2.1. Користи од ефекта 1
2.2. Користи од ефекта 2
3. Прихо
од од продаје
е и уштеда
4. Укупне користи (1++2+3)
5. Екстер
рни трошкови (5.1.5.2.)
5.1. Трошковви због ефектта 1
5.2. Трошковви због ефектта 2
6. Инвесстициони тро
ошкови
7. Операативни трошккови
8. Укупни трошкови (56+7)
9. Нето користи
к
(48)
10. Садаашња вредно
ост нето приххода (9/(1+d)n)
Економсска нето садаашња вредно
ост ЕNPV
Економсска стопа рен
нтабилности ЕRR
Коефици
ијент користи
и и трошковаа BCR

Оц
цена пројек
кта
Требаа преиспитаати или одбити сваки пројекат чијаа је ЕRR мањ
ња од дисконтне стопе или
и је
ЕNPV
V негативна..
Требаа пажљиво преиспитати
и или одбитти сваки про
ојекат где је BCR мањи од 1 (1),.
Негаттивна ЕNPV се може пр
рихватити у неким изузетним случчајевима, акко постоје важне
в
користи које ниссу израженее новчано, ал
ли се оне мо
орају подро
обно образложити.
14.1.7
7 Анализа ризика
Анализаа ризика треба
т
да омогући
о
уттврђивање мере у ко
ојој остваривање покказатеља
рентаби
илности (NP
PV и IRR) зависи од промене
п
по
олазних преетпоставки у току реал
лизације
пројектаа. У полазн
не претпосттавке спадаају: 1) стоп
па раста сттановништваа, 2) реал
лни раст
друштвееног произввода, 3) сто
опа раста цеена, 4) реал
лни раст зарада, 5) сто
опа наплате
е тарифа
јавних услуга
у
и др.
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Анализаа ризика об
бухвата испи
итивање вероватноће да
д ће пројеекат оствари
ити задовољ
љавајуће
показаттеље рентаб
билности. Вероватноћа
В
а, односно ризик, треб
ба да буду исказани ин
ндексом
који може имати сл
ледеће вред
дности:


вре
едност једнаака 1 ( 1) означава
о
вел
лику вероватноћу да ћее се предвиђ
ђања оствар
рити;



вре
едност једнаака 0 ( 0) означава
о
вел
лику вероватноћу да се предвиђањ
ња неће оствварити;



вре
едност већа од 0, а мањ
ња од 1 ( 0 и  1)предсставља све ситуације
с
иззмеђу граничних.

Кораци које треб
ба предузеети у циљуу оцене ризика
р
пројекта обухватају: 1) анализу
осетљиввости, 2) анаализу сценаарија, 3) оцеену вероватн
ноће оствар
ривања кључчних параме
етара, 4)
анализуу ризика, 5) оцену прихвватљивог ни
ивоа ризикаа и 6) мере заштите
з
од р
ризика.
14
4.1.7.1 Ана
ализа осетљ
љивости
Анализаа осетљиво
ости омогућ
ћује дефини
исање кључчних претп
поставки пр
ројекта. Анаализа се
спровод
ди промено
ом вредностти једне преетпоставке и мерењем ефеката
е
на промену вр
редности
NPV и IR
RR. Опште је правило је да треба анализиратти осетљиво
ост претпосттавки, чија промена
п
вредноссти за 1% до
оводи до промене осно
овне вредно
ости NPV не мање од 1%
%.
Анализаа осетљиво
ости обухваата следећее фазе: 1) идентификацију свихх претпостаавки, 2)
елиминацију претп
поставки којје су узрочн
нопоследично повезане (промена једног параметра
доводи до промеене вредно
ости другогг параметраа), 3) анал
лизу осетљи
ивости покказатеља
рентаби
илности про
ојекта на про
омену вредн
ности парам
метара и 4) избор
и
кључн
них претпосставки.
Анализаа осетљивости је огран
ничени инструмент оц
цене пројектта. Она се б
бави поједи
иначном
анализо
ом сваке преетпоставке, уз услов да су остале претпоставкее константнее.
Табела 14‐11:
1
Иденти
ификација кљ
ључних пром
менљивих
Идентиф
фикација кљуучних промен
нљивих
Категори
ије:
Пр
римери пром
менљивих:
Параметтар CBA
Ди
исконтна стопа
Цене
Сттопа инфлаци
ије, стопа расста реалних плата,
п
цене еенергената,
пр
ромене цена роба и услугга
Тражња
Бр
рој становникка, стопа дем
мографског раста,
р
специф
фична потрош
шња,
фо
ормирање тр
ражње
Инвестициони расхо
оди
Тр
рајање грађе
евинских рад
дова (кашњењ
ње у реализаацији), цена радне
р
сн
наге по сату, продуктивно
п
ост по сату, ве
ек трајања опреме
Цене улаагања
Це
ене роба и усслуга, трошко
ови запослен
них, цене стр
рује, гаса и др
ругих
го
орива
Операти
ивни расходи
и
Сп
пецифична потрошња енергије и друггих роба и усслуга, број
заапослених
Цене реззултата
Це
ена енергије и услуге
Приходи
и
Пр
роизводња услуга
у
или ен
нергије у једи
иници времеена, обим
пр
ружених услууга или испор
ручене енерггије, продукттивност, бројј
ко
орисника, покривеност ко
орисника усл
лугом
Обрачун
нске цене (тр
рошкова Ко
оефицијенти конверзије тржишних
т
це
ена, вредносст времена,
и користти)
тр
рошкови хосп
питализације
е, обрачунске
е цене нетрж
жишних робаа и
усслуга, вредно
овање екстер
рних ефекатаа
Трошковви и користи
Об
бим произве
едене енерги
ије или употребљених сир
ровина

Анализуу ризика пр
ројеката енеергетске ефикасности можемо
м
при
иказати и н
на следећи начин, у
смислу избора кљуучних промеенљивих које треба да буду
б
анализиране.
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Табела 14‐12:
1
Анализза кључних променљиви
п
их
Кључне претпоставке:
o
o
o









Инвестициони трошкови и трајање инввестиције
Промена тражње за енерргијом
Динамика политике
п
подсстицаја

Анализа кљ
ључних пре
етпоставки:
Трошкови
и истраживања (испитиввања) мера енергетске ефикасностти;
Трошкови
и спровођењ
ња пројекта;
Предвиђање стопа рааста;
Еластично
ост тражње, односно по
отрошње енергије;
Промена цена
ц
енерги
ије;
Финансијсска вредносст енергије добијене
д
из обновљиви
их извора;
Структурее и промена трошкова кључних
к
улагања.

14
4.1.7.2 Ана
ализа сценар
рија
За разлику од анал
лизе осетљивости, којо
ом се испиттује осетљивост финансијске и еко
ономске
рентаби
илности про
ојекта на промену
п
јед
дне претпо
оставке, анаализом сцеенарија се испитује
осетљиввост показатеља ренттабилности пројекта на промен
ну вредноссти групе кључних
променљивих.
рисно је
У циљуу дефинисаања реалистичног сценарија у оквиру иссте претпосставке, кор
комбиновање опти
имистичкихх и песими
истичких вр
редности гр
рупе промеенљивих. Да би се
дефинисао оптими
истички и пеесимистички сценарио за сваку кљ
ључну промеенљиву потребно је
утврдитти граничне вредности,, тј. минимаалну и макссималну вреедност. Наккон тога се за
з сваки
сценари
ио врши изр
рачунавање показатељаа рентабилн
ности пројеккта.
14
4.1.7.3 Расп
поред веровватноће кљ
ључних прет
тпоставки
Главни недостатак анализа оссетљивости и сценаријаа леже у томе што се њ
њима не ан
нализира
вероваттноћа оствааривања заадатих преттпоставки и опција. Приликом измене вр
редности
кључних претпоставки се не во
оди рачуна о могућностти оствариваања тих задатих вредности.
и корак у окквиру анали
изе обухватаа утврђивањ
ње распоред
да и вероваттноће појаввљивања
Следећи
могућихх вредности
и кључних претпоставки око најб
боље вредн
ности, употтребљене у базном
случају. Ово омогуућује израччунавање оччекиваних вредности
в
и финансијских и економских
показаттеља исплативости пројекта.
Распореед вероватн
ноће кључни
их претпоставки може се утврдити
и на основуу различитихх извора
податакка, историјских и објављ
љених подаатака у вези са сличним
м пројектим
ма, добијени
их током
консулттација са стр
ручњацима,, итд. Ако је распоред
д вероватноћ
ће нереалан, онда ће анализа
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ризика бити непоууздана. Ако је приказ распореда
р
вероватноћее једноставаан, онда ће анализа
ризика бити
б
поуздаана.
14
4.1.7.4 Ана
ализа ризика
а
Када су идентификоване кључне претпосттавке, за спр
ровођење анализе
а
ризика је неопхходно за
сваку од
д њих утврд
дити распор
ред и вероватноћу појављивања могућих
м
вред
дности око најбоље
вредноссти употребљене у базн
ном случају..
Након дефинисање
д
е распоредаа вредности кључних пр
роменљивихх, могуће је утврдити распоред
р
могућихх вредности
и NPV и IRR пројекта.
п
Приликом оцене добијеног
д
ојекта са
резултата, постизање компромисса између опција про
високим
м ризиком и високим друштвеним користим
ма и опцијее са ниским
м ризиком и малим
друштвееним користтима предсттавља битан
н аспект анаализе.
Понекад
д унапред постоје
п
разл
лози за изб
бор опције пројекта са малим риззиком. Оцењивач и
предлаггач пројектаа у неким ситуацијама
с
а могу одусттати од неуутралисања ризика и изабрати
и
опцију са
с мањим или
и већим ризиком
р
да би се остваарио очекиввани профитт. Такав избор мора
бити јассно образло
ожен.
Правилаа одлучивањ
ња током ан
нализе ризи
ика
У ситуаацијама када постоји значајна неизвесносст приликом доношењ
ња одлука о
прихваттању пројектта, треба пр
рименити сл
ледећа правила:
1. Ако је најмањ
ња могућа NPV
N већа од нуле (NPV  0), пројекаат треба прихватити;
2. Ако је највећа могућа NP
PV мања од нуле (NPV  0), пројекаат треба одб
бити;
3. А
Ако је макси
имална NPV
V већа од нууле (max NP
PV  0), а минимална
м
м
мања од нууле
(m
min NPV  0),
0 треба обр
рачунати NP
PV. Ако је NPV
N већа од
д нуле (NPV  0), пројеккат
тр
реба прихваатити.

14.2 Н
Начини фи
инансира
ања пројеката енер
ргетске ефикасно
ости у
о
општинам
ма и расп
положиви извори финансир
ф
рања
Сви учеесници на финансијско
ф
ом тржиштуу се могу појавити
п
као инвестито
ори и финаансијери
пројеката енергетсске ефикасн
ности, које спроводе јединице
ј
локалне сам
моуправе и њихова
предузеећа. Улагачее је могуће сврстати
с
у следеће груп
пе: спонзори
и или носио
оци пројектаа, банке,
лизинг компаније,
к
правна и фи
изичка лица и држава.
Спонзор
ри или носсиоци проје
екта су праввна лица ко
оја су одговворна за сп
провођење пројекта
енергеттске ефикасн
ности. То суу јединице локалне сам
моуправе и локална јавна предузећа, али
могу бити и друга правна
п
лицаа која се налазе у уговор
рном односу са локално
ом самоупр
равом.
с финансијске институуције које се
с у финанссирање пројјеката енергетске ефиккасности
Банке су
укључују одобравањем кредитта и инвести
ирањем капитала.
е су финанссијске институције које се у фин
нансирање пројеката укључују
у
Лизинг компаније
одобраввањем финансијског ил
ли оперативног лизингга. Према важећим про
описима Ре
епублике
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Србије, локалне саамоуправе и јавна преедузећа моггу уговарати
и само фин
нансијски ли
изинг за
набавкуу опреме и возила.
в
Оперативни лиззинг тренутн
но није могууће користити.
Правна лица се могу појавитти као финаансијери пројеката у ул
лози добављ
љача или спонзора
с
пројектаа.
Државаа се укључује у финанси
ирање капитталних инве
естиционих пројеката л
локалне сам
моуправе
директн
но и инди
иректно. Директно
Д
укључивање подразум
мева обезбеђење кап
питалних
трансфеера из буџетта и обезбеђење међун
народних донација. Ин
ндиректно уукључивање
е државе
подразуумева пружање гаранц
ције прилико
ом уговарањ
ња посебнихх кредитнихх линија за пројекте
енергеттске ефикасн
ности са међ
ђународним
м финансијским институуцијама.
14.2.1
1 Донације
е из Инстр
румента за
з претпр
риступну помоћ (ИП
ПА)
Европскка комисија је кроз виш
шекорисниччки ИПА (ен
нг. Instrumen
nt for Pre‐Acccession Asssistance ‐
ИПА) програм (у периоду од
о 2007. до
о 2013. год
дине) обезбедила под
дршку за Програм
П
финанси
ирања енеергетске еф
фикасности, Програм подршке инфраструкт
и
турним про
ојектима
укључујући техничку помоћ, Програм
П
по
одршке инф
фраструктурн
ним пројекттима у опш
штинама,
Хоризон
нталну подр
ршку за координацију са
с међунаро
одним финаансијским институцијам
ма у ИПА
корисни
ицама и заа учешће у Европском
м фонду заа Југоисточну Европу. Приоритетт је дат
промовисању улагаања у енергетску ефикаасност и обн
новљиве извворе енерги
ије малих и средњих
с
предузеећа (МСП) и јавном сектору посредством
п
м активноссти подржааних нацио
оналним
програм
мима и усмеереним на 1)
1 повећање нивоа јавне
е свести у по
огледу енер
ргетске ефиккасности
и могућ
ћности ушттеде енергије; 2) спр
ровођењем законодаввства у поггледу Дире
ективе о
енергеттском учинку зграда [2] и Диреективама о енергетсккој ефикасн
ности код крајњих
корисни
ика и енергеетским услуугама [3], и енергетским
е
м услугама (укључујући
(
и обновљиве
е изворе
енергијее) [4].
ИПА по
одршка је тренутно
т
уссмерена наа олакшавање приступ
па изворим
ма финансир
рања за
улагањаа у приоритеетне инфрасструктурне пројекте.
п
Средствва ИПА донаације се кор
ристе за: 1) подстицање
п
е реализације пројекатаа јавног и пр
риватног
сектораа, финансираањем одређ
ђеног процеента укупнихх инвестици
ионих трошккова, 2) подсстицање
домаћи
их банака даа се укључе у кредитираање пројеката и 3) покр
ривање трош
шкова консуултаната.
Средствва међунаро
одних финан
нсијских инсституција ко
ористе се за: 1) рефинансирање иззабраних
домаћи
их банака паартнера, 2) покривањее дела ризика кредитир
рања пројеката и 3) кр
реирање
посебни
их подстицааја за кредиттну активност домаћих банака парттнера.
14.2.2
2 Кредити
и
Приликом анализее доступни
их кредита за пројектте енергетсске ефикасности је потребно
извршити поделу финансијски
ф
их институци
ија на иносттране и дом
маће банке. Иностране банке
б
су
међународне финаансијске институције и развојне банке
б
други
их држава, ккоје своју кредитну
к
активно
ост обављајју у Србији
и. Домаће банке су комерцијалн
к
не банке, ккоје су основане у
Републи
ици Србији и послују у складу саа прописим
ма РС, којим
ма се уређуује функцио
онисање
финанси
ијског секто
ора.
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14.2.3
3 Кредити
и иностра
аних банак
ка
Међунаародне фин
нансијске институције
и
о
и развојне банке других држаава, које обављају
кредитн
ну активносст у Републ
лици Србијји су: Светсска банка (World Ban
nk ‐ WB), Европска
Е
инвести
ициона банка (Europea
an Investment Bank ‐ EIB),
E
Европсска банка зза обнову и развој
(Europea
an Bank fo
or Reconstru
uction and Developmeent ‐ EBRD)) и Немачка развојнаа банка
(Kreditanstalt für Wiiederaufbau – KfW).
a) Светсска банка
Светска банка је муултилатерал
лна банка заа развој. Груупа Светске банке је најјвећи извор помоћи
за потр
ребе развојаа у свету. Њена
Њ
основна мисија је
ј „борба против
п
сиро
омаштва са трајним
резултатима и помагање људи
има да помаажу сами се
еби и свом окружењу
о
пуутем обезбе
еђивања
средстава, размене знања, изградње
и
каапацитета и крчења пута
п
до пар
ртнерских односа
о
у
јавном и приватно
ом секторуу“. Ова бан
нка даје зајјмове за развој јавно
ог сектора владама
чланицаама, али не и приватном сектору.
Зајмови
и могу да буду
б
везани
и за: 1) зајеедничко фи
инансирањее пројеката са комерц
цијалним
банкамаа, 2) саветовање владаа у погледу инвестиција
и
а у енергети
ику и 3) даваање гаранција ради
смањењ
ња ризика пл
ласмана ком
мерцијалних банака.
Спровођ
ђење пројееката из среедстава WB
B обухвата следећих шест
ш
фаза: 1) идентиф
фикацију
пројектаа, 2) припреему предлога пројекта,, 3) оцену предлога про
ојекта, 4) пр
реговоре о зајму,
з
5)
реализаацију и надззор над пројјектом и 6) оцењивање
о
реализацијје пројекта.
Постојање „сost beenefit” анали
изе предлож
женог проје
екта енергеттске ефикассности неопходан је
услов пр
риликом конкурисања за средства WB.
WB у овом тренуткку нема акттивних кред
дитних лини
ија за финансирање пр
ројеката ене
ергетске
ефикасн
ности једини
ица локалнее самоуправве у Србији.
б) Европ
пска инвесттициона бан
нка
Европскка инвестициона банка (EIB) је фин
нансијска ин
нституција Европске уни
ије. Банка одобрава
кредитее из средстаава, која об
безбеђује заадуживањем
м на тржиш
шту, из резерви и из уп
плаћеног
капитал
ла држава чланица.
ч
Послове финаансирања иззван Европсске уније пр
рвенствено врши из
сопствених средстаава. Пројектти морају да
д се односсе на сектор
р који је об
бухваћен јед
дним од
циљева финансираања банке, односно наа инфраструуктуру, индуустрију, рудаарство, агро
обизнис,
услуге и пројекте ко
оји штите животну сред
дину.
Кредити
и се уговар
рају са влаадама држаава у којим
ма се пројекти спровводе. Креди
ити који
премаш
шују 25 милиона евраа могу неп
посредно да
д се уговоре са кор
рисником кредита.
к
Корисни
ици кредитаа EIB могу даа буду власн
ници пројекката у јавном
м и приватном сектору и банке.
Табела 14‐13:
1
Приказз основних карактеристика кредита EIB
E
Услови кредита
к
ЕIB
Врста пр
ројекта:
Носилац
ц пројекта:
Висина кредита:
к
Рок кред
дита:
Валута:
Каматнаа стопа:

Пројекти ене
ергетске ефикасности
Ј
Јавни
и привватни сектор
Д 50% инве
До
естиционих тр
рошкова про
ојекта
Д 20 годинаа за пројекте
До
е у области ин
нфраструктур
ре
Евро, америччки долар, јаапански јен, швајцарски
ш
ф
франак и др..
Ф
Фиксна
или променљива
п
а (у нивоу тро
ошкова задуж
живања EIB на
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Накнаде
е и провизије
е:
Отплата главнице:

ттржишту)
Не наплаћујуу се
У једнаким полугодишњ
п
им ратама

Период почека отплаате:

Ј
Једнак
перио
оду реализац
ције пројектаа

Поред кредита
к
за појединачн
не пројекте,, EIB нуди и глобалне зајмове. Гл
лобални зајмови су
кредитн
не линије одобрене
о
д
домаћим
фи
инансијским
м институци
ијама, које из њих одо
обравају
кредит или лизинг локалној самоуправи и малим и ср
редњим преедузећима.
це локалнее самоуправве могу даа користе средства Глобалног
Г
ззајма, посредством
Јединиц
следећи
их домаћихх банака и лизинг
л
компанија, које
е су промоттери EIB: Ba
anca Intesa и Intesa
Leasing,, ProCredit банка, Erste банка,
б
Creditt Agricole, So
ociété Générrale банка и Raiffeisen Leeasing.
в) Европ
пска банка за
з обнову и развој
Европскка банка за обнову
о
и развој (ЕBRD) је инвестито
ор у региону. Поред сопствених средстава,
она при
икупља и ср
редства страаних инвесттитора. Банкка овако об
безбеђена ссредства кор
ристи за
кредити
ирање и улаагање капиттала у: 1) фи
инансијске институције,
и
, 2) приватни сектор (осснивање
нових предузећа,
п
к
кредитирањ
ње и докапи
итализацијуу постојећихх предузећаа) и 3) јавни
и сектор
(државее, регионе, јединице
ј
ло
окалне само
оуправе, јавн
на предузећ
ћа, итд.).
Табела 14‐14:
1
Приказз основних карактеристика кредита ЕBRD
Е
[5]
Услови кредита
к
ЕBRD
D
Опис
Врста пр
ројекта:
Носилац
ц пројекта:
Висина кредита:
к
Рок кред
дита:
Период почека отплаате:
Валута:
Каматнаа стопа:
Накнадаа:
Накнадаа за ангажоваање
средставва:

Услови
Локални инфраструкту
и
урни пројектти
Јавни и пр
риватни секто
ор
Најмање 5 милиона ев
вра
Од 5 до 15
5 година
Зависи од
д периода им
мплементаци
ије пројекта, н
највише чети
ири
године
EUR
‐ Нижа од тржишне, заа кредите са државном гааранцијом
опа, за креди
ите без држаавне гаранци
ије
‐ Тржишнаа каматна сто
Једнократтно плаћање приликом одобравања ккредита
Плаћа се на
н неповучен
ни износ одо
обреног кред
дита

У пројекте енергеттске ефикассности које финансира EBRD спад
дају: 1) пројјекти у бол
лницама,
школам
ма и другим
м јавним згр
радама; 2) реконструкц
р
ција даљинсског грејања, укључујућ
ћи мере
уштеде енергије ко
од корисникка; 3) модер
рнизација зграда
з
са аккцентом на ууштеде енергије; 4)
пројекти у јавном осветљењу
о
5) комбинована произвводња елекктричне и то
оплотне ене
ергије; 6)
развој и производњ
ња енергетсски ефикасн
них технологија и матер
ријала; 7) оснивање пр
редузећа
за пруж
жање енергеетских услугаа; и 8) обноввљиви извори енергије.
Основнее претпоставке за финаансирање пр
ројеката ене
ергетске ефи
икасности од стране EBRD су:


Под
дршка владее за инвестирање у пројјекте енерге
етске ефикассности;



Трж
жишно форм
мирање ценее енергије;



Једи
инствена цена енергијее за све кори
иснике;



Ренттабилност пројеката;
п



Стаб
билност валуте финанси
ирања пројеекта;
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Објеедињавање пројеката мање вред
дности у ци
иљу заједни
ичког финансирања, да
д би се
досттигла вредн
ност од 5 милиона евра;



Одо
обравање кр
редитних линија домаћим банкам
ма у циљу финансирањ
ња пројекатта мање
вред
дности;



Струучна оспосо
обљеност до
омаћих банаака за креди
итирање ови
их пројекатаа;



Разввој предузећ
ћа за пружање енергетсских услуга.

За сред
дства EBRD може да ко
онкурише само
с
носилаац пројекта који је саччинио свеоб
бухватну
студију изводљивости пројектаа.
п
ф
финансира
м
вредности, одо
обравањем кредитних линија
EBRD посредно
пројекте мање
домаћи
им банкамаа партнерим
ма за њиххово кредитирање. EB
BRD је развила креди
итирање
пројеката енергетсске ефикасности мањее вредностти за које могу да ко
онкуришу је
единице
локалнее самоуправве у Србији, а посредстввом домаћи
их банака.
EBRD тр
ренутно спр
роводи Реги
ионални пр
рограм енергетске ефи
икасности зза Западни Балкан
‐ REEP), у оквиру ко
(Regiona
al Energy Efficiency
E
P
Programme
ојег се под
држава енергетска
ефикасн
ност у јавно
ом и приваттном сектор
ру, уз подсттицање водеће улоге јаавног сектора. Циљ
пројектаа је да пруж
жи подршку остваривањ
њу потенцијала енергеттске ефикасн
ности кроз кредите,
к
донацијје, техничкуу помоћ и подршку јавној
ј
поли
итици енерггетске ефиккасности зе
емаља у
регионуу. REEP чинее три компоненте описане у Табе
ели 14‐15. Реализација
Р
а REEP подр
ржана је
донатор
рским сред
дствима из Европског заједничко
ог фонда за
з Западни Балкан (EEuropean
Western
n Balkans Joiint Fund), ко
оји финанси
ира Инвести
ициони окви
ир за Запад
дни Балкан (Western
(
Balkans Investment Framework ‐ WBIF).
Табела 14‐15:
1
Регион
нални програам енергетске ефикасностти за Западни Балкан (REEEP) [6]
Компонента
Дијалог о јавној
политиц
ци
WeBSEFFF II

WeBSEDFF

Опис
Циљ дијалога је стварањее одрживог тржишта
т
енер
ргетске ефикаасности у зем
мљама
Западног Баалкана. У оквиру
о
ове компонентее је у Срб
бији финанссирано
унапређење правног окви
ира за спрово
ођење ESCO пројеката.
Кредитна ли
инија за финансирање пројеката ЕЕЕ и ОИЕ у јавном секттору и
привреди, по
осредством домаћих
д
банаака.
Висина кредитне линије у Србији је 20
0 милиона EU
UR (за регион
н 75 милиона EUR)
Кредитна линија је подржана донаци
ијом од 11,5 милиона EU
UR за финансирање
т
техничке
пом
моћи и исплаату донација инвеститорим
и
ма у пројектее ЕЕ и ОИЕ.
Кредитна ли
инија намењ
њена непосредном кред
дитирању пројеката ЕЕ и ОИЕ
средње вели
ичине у облассти индустријје и ESCO про
ојеката.
Висина кредитне линије је
ј 50 милиона EUR.
Кредитна линија је подржана донаци
ијом од 6,35 милиона EU
UR за финансирање
т
техничке
пом
моћи и исплаату донација инвеститорим
и
ма.

Кредитее за одржи
иву енергијуу из WeBSEEFF II (Western Balkan
ns Sustainab
ble Energy Financing
F
Facility) јавном секктору одобр
равају две домаће бан
нке: Banca Intesa и Ко
омерцијалнаа банка.
Услови одобравања кредита приказани суу у Табели 14‐16.
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Табела 14‐16:
1
Кредитти јавном секктору за одрживу енерги
ију из WeBSEFFF II [7]
Услови одобравања
о
к
кредита
из WeBSEFF
W
II
Опис
Врста пр
ројекта:
Подобно
ост пројекта:

Носилац
ц пројекта:

Техничка помоћ:

Висина кредита:
к
Рок кред
дита:
Период почека
отплате::
Финанси
ијски
подстиц
цај:

Услови
Инвестиц
ције у енерге
етску ефикасност и кориш
шћење обноввљивих извора
енергије
е
‐ Смањ
њење потрош
шње енергије или емисијје CO2 за најм
мање 20%
‐ Пери
иод повраћајја инвестици
ије у пројекатт коришћењаа обновљиви
их
изво
ора енергије је
ј највише 15 година
‐ Једи
иница локалн
не самоуправ
ве, јавно ком
мунално пред
дузеће, власн
ник
јавно
ог објекта
‐ ESCO
O компанија у јавно‐прив
ватном партн
нерству са ЈЛС
С/ЈКП
Бесплатн
на помоћ теххничког консуултанта обуххвата:
‐ идентификацију инвестиције и побољшање
п
пројектне ид
деје
‐ промоввисање предности технол
логија високи
их перформаанси
‐ давање
е смерница пре
п и после имплементац
и
ције пројектаа
До 2,5 милиона EUR
До 5 година
До 2 године, у зависн
ности од периода имплем
ментације пр
ројекта
Донацијаа за корисни
ика јавног објекта/проје
о
екта у висин
ни од 10% до
д 15%
капиталн
них расхода финансиран
них из креди
ита, у зависн
ности од реззултата
пројектаа, која се испл
лаћује након
н верификаци
ије реализовваног пројектта

Као што
о је приказано, јединиц
це локалне самоуправе
с
у оквиру WeBSEFF
W
II кр
редитне линије могу
добити бесплатну помоћ техн
ничког конссултаната приликом ид
дентификац
ције, спрово
ођења и
верификације реззултата сп
проведеног пројекта ЕЕ/ОИЕ. Након завршетка пројекта,
п
верификациони ко
онсултант оц
цењује пројјекат и сачи
ињава извештај о резуултатима пр
ројекта у
смислу постигнуто
ог нивоа см
мањења ем
мисије CO2. Извештај верификац
ционог конссултанта
преставвља основ заа остваривање донацијје из Европсског заједни
ичког фонда за Западни
и Балкан.
Уколико
о је пројекат спровела ESCO на основу уго
овора о јаввно‐приватн
ном партнер
рству са
ЈЛС/ЈКП
П, тада право
о на донаци
ију има ЈЛС/ЈЈКП као корисник пројеекта.
г) Немачка развојн
на банка
б
(KfW) је носилац финансијске
е сарадње између
и
Немачке и Срби
ије у име
Немачка развојна банка
Н
KffW је обезб
бедила знаачајна средства за креедитирање привреде и јавног
Владе Немачке.
енергетске
сектораа у Србији у области унапређења
у
е ефикасноссти и кориш
шћења обно
овљивих
извора енергије. KfW
K
непосреедно финан
нсира великке пројекте јединица локалне сам
моуправе
и/или ЈК
КП, а посредно финанссира мање пројекте
п
поссредством домаћих
д
банака, под условима
који су приказани
п
у Табели 14‐‐17.
Табела 14‐17:
1
Кредитти јавном секктору из кред
дитне линије
е KfW [8]
Услови одобравања
о
к
кредита
из кр
редитне линије KfW
Опис
Врста пр
ројекта:
Подобно
ост пројекта:

Носилац
ц пројекта:
Техничка помоћ:

Услови
Инвестиц
ције у енерге
етску ефикасност и кориш
шћење обноввљивих извора
енергије
е
‐ Смањењ
ње потрошњ
ње енергије или емисије CO
C 2 за најмањ
ње20%
‐ Период
д повраћаја инвестиције
и
у пројекат ко
оришћења об
бновљивих извора
и
енергије
е је највише 15
1 година
‐ Јединиц
ца локалне самоуправе
с
‐ Јавно предузеће/ко
омунално пре
едузеће
Већина банака
б
има на
н располагањ
њу бесплатнуу помоћ техн
ничког консуултанта
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Висина кредита:
к
Рок кред
дита:
Период почека
отплате::
Каматнаа стопа:
Финанси
ијски
подстиц
цај:

за ЈЛС/ЈК
КП, која обуххвата:
‐ идентификацију и дефинисање
д
инвестицион
ног пројекта
‐ припре
ему пројекта за финансир
рање
‐ давање
е смерница у току имплем
ментације пр
ројекта
‐ верифи
икацију заврш
шеног пројек
кта
до 1,2 ми
илиона EUR по
п пројекту
до 9 годи
ина
до 3 годи
ине у зависности од пери
иода имплем
ментације про
ојекта
Зависи од
о оцене кред
дитног ризик
ка корисникаа кредита и ууслова
рефинан
нсирања дом
маће банке од
д стране KfW
W
Кредити појединих банака
б
су под
држани донаацијом ЕУ у ввисини од 10%
% или
италних расххода пројектаа финансираних из креди
ита, која се
15% капи
исплаћујје након реал
лизације про
ојекта

У тренуттку писања овог приручника, кред
дитна линијаа за финансирање унап
пређења енергетске
ефикасн
ности и коришћења обновљивих извора
и
енер
ргије KfW до
оступна је јеединицама локалне
самоупр
раве и ЈКП
П посредстввом следећ
ћих домаћи
их комерци
ијалних бан
нака: Banca
a Intesa,
Комерц
цијалне банкке, Unicreditt банке, ProC
Credit банке,, Erste банкее и Чачанскее банке.
KfW је припремил
ла две новве кредитне линије за
з финансир
рање унапр
ређења енергетске
ефикасн
ности и кор
ришћења об
бновљивих извора ене
ергије посреедством домаћих банаака, чији
пласман
н почиње 20
016. године (Еко кредитти) и током 2017. годин
не (Green Fin
nance Facilityy).
14
4.2.3.1 Кредити домаћих банака
а
Задуживање код домаћих комерцијалн
к
них банка традиционални је наачин финан
нсирања
капитал
лних пројекаата јединиц
ца локалне самоуправе.
с
. Домаће баанке одобраавају кредитте за све
врсте локалних
л
и инфрастр
руктурних пројеката,
п
у које спаадају и пр
ројекти енергетске
ефикасн
ности и коришћења обновљивих извора
и
енер
ргије. Укупно
о стање дуга јединица локалне
самоупр
раве код домаћих банака и лизингг компанија износило јее 34,1 милијарду динара крајем
новембра 2015. (Сл
лика 14‐2).
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Сл
лика 14‐2: Преглед кредиттног задужењ
ња јединицаа локалне сам
моуправе по кредиторим
ма у
милијардама РС
СД [9]

ња кредитаа зависе од
о начина прикупљањ
ња средстава банака, услова
Услови одобравањ
редита код
д међународ
дних финан
нсијских ин
нституција и оцене кр
редитног
рефинансирања кр
ризика носиоца про
ојекта.
Домаћее банке којее користе кредитне линије међународних фи
инансијских институција, попут
EIB, EBR
RD и KfW, могу
м
да пон
нуде једини
ицама локал
лне самоуправе и њихховим предузећима
повољн
није услове финансираања пројеката енергеттске ефикасности и о
обновљивихх извора
енергијее. Неке од погодности
п
з јединицее локалне самоуправе и њихова ЈП//ЈКП обухваттају:
за


Бесп
платну помо
оћ техничко
ог консултан
нта у току ид
дентификац
ције, припрееме, финансирања и
спро
овођења пр
ројекта;



Бесп
платну вери
ификацију рееализованог пројекта;



Ино
острану дон
нацију за усспешно реаализован пр
ројекат, чијаа висина заависи од резултата
пројјекта у сми
ислу постигн
нутог унапр
ређења енер
ргетске ефи
икасности и смањења емисије
штетних гасова (CO2);



Повољну каматтну стопу, ко
оја може битти уговорен
на као фиксн
на или пром
менљива.

У Табел
ли 14‐18 су наведени заједнички
з
услови за одобравање
о
е кредита јеединицама локалне
самоупр
раве и њихховим јавни
им предузећ
ћима домаћ
ћих банака, које кориссте рефинан
нсирање
код међ
ђународних финансијскких институц
ција за проје
екте енергеттске ефикасности и коришћења
ОИЕ.

Табела 14‐18:
1
Општи
и услови за од
добравање кредита
к
домааћих банака
Опис

Услови

1. Миним
мални услови
и изводљиво
ости пројекта
а) Технички услови::
Смањење по
отрошње ене
ергије или ем
мисије CO2 ≥ 2
20%
б) Финаансијски усло
ови:
‐ FRR >10% (ккод поједини
их банака)
‐ Прост пери
иод повраћајаа инвестицијее у ОИЕ ≤ 15 ггодина (код већине
в
банака)
2. Оценаа прихватљиввости
Врши техниччки консултан
нт, ког у оквиру кредитнихх линија EBRD
D и KfW
пројектаа за финансир
рање
финансира донатор
д
3. Поступ
пак и рокови
Зависи од сл
ложености и нивоа
н
припреемљености п
пројекта:
одобраввања кредитаа
‐ за коришћеење ОИЕ траје најдуже 16 недеља
‐ за унапређење енергетсске ефикасно
ости може да траје знатно
о краће
1. Пројектн
на документаација и/или студија
с
извод
дљивости којаа је
4. Докум
ментација нео
опходна
за креди
итну анализу (пројекта
потребна за реализацију пројектаа у складу са законом
и корисн
ника кредита)
2. Докумен
нтација неопхходна за анал
лизу ефекатаа пројекта (уш
штеде
енергијее или смањењ
ња емисије CO2, профитаб
билности, рокка
повраћааја инвестици
ије)
3. Докумен
нтација за кредитну (финаансијску) анал
лизу корисни
ика
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кредита и јемца ако постоји
4. Докумен
нтација за правну анализуу
5. Повлачење средстава
Неколико даана након поттписивања угговора и досттављања
одобрен
ног кредита (ууслови и
инструменатта обезбеђењ
ња, а на основву:
рокови)
‐ извештаја техничког
т
кон
нсултанта о прихватљивос
п
сти пројекта
‐ фактуре и привремене
п
ситуације
с
изввођача радовва
‐ захтева за повлачење
п
тр
ранше кредитта
6. Оквир
рни услови заа одобравањее кредита
а) Рок отплате:
о
Од 5 до 10 го
одина
б) Пери
иод почека оттплате:
Од 1 до 3 год
дине, једнак је периоду спровођења п
пројекта и пуш
штања у
коришћење
в) Учеш
шће корисникка
Може бити без
б учешћа или уз учешћее од 20% укуп
пних трошковва
кредита:
инвестиције
г) Кредитна способн
ност:
Могућност отплате
о
креди
ита из нето теекућег суфицита уз поштовање
ограничења из закона ко
ојим се уређујје јавни дуг
д) Ценаа кредита:
Зависи од оц
цене кредитн
ног ризика ко
орисника кред
дита (камата се током
2015. кретал
ла од 2,5% до 5% годишњее)
ђ) Инсттрументи обе
езбеђења: Могу бити:
‐ инструментти динарскогг платног промета када ихх је издала ло
окална
самоуправа за свој креди
ит: меница и овлашћења д
директног задужења
‐ хипотека наа имовини у складу са закконом којим се уређује јаввна
својина
‐ залога на опреми у склааду са законо
ом
‐ јемство друугог правног лица
л
у складу са законом
м
‐ залога на потраживањима (приходу од пројекта)
7.Финансијски подсти
ицаји
Инострана донација
д
у вре
едности од 10%
1 до 15% инвестициони
их
расхода фин
нансираних из одобреног кредита, наккон верификаације
резултата пр
ројекта

4 Национа
ални фонд
дови
14.2.4
Сагласн
но Закону о ефикасном
м коришћењ
њу енергије
е [10], почетком 2014. године је основан
Буџетскки фонд за енергетску ефикасностт Републике
е Србије (у даљем текссту: Буџетски фонд),
као ефикасан наччин за прикупљање и пласирањ
ње средставва у сврху финансираања или
нсирања пр
ројеката, про
ограма и акктивности који
к
за циљ имају ефиккасније коришћење
суфинан
енергијее, и то:
1) Примену техничких
т
м
мера
у ци
иљу ефикассног кориш
шћења енер
ргије у секторима
производње, преноса, дистрибуци
ије и потрош
шње енергије;
истема енер
ргетског мен
наџмента заа субјекте који нису обвезници
2) Подстицање развоја си
тог система;
регледа објееката, прои
изводних пр
роцеса и
3) Промовисање и спроввођење енергетских пр
услуга;
к
у производњу топлотне и електри
ичне енергијје ако су
4) Изградњу система за комбинован
з
у погледу енерггетске ефикаасности посттројења, прописани у складу са
испуњени захтеви
законом ко
ојим се урееђује обласст енергетикке, а инвесститор топл
лотну и еле
ектричну
енергију користи искљуучиво за соп
пствене потр
ребе;
нергетских услуга
у
на трж
жишту Репуб
блике Србијје;
5) Подстицање развоја ен

Страна 231

Приручник за
а енергетске менаџере
м
за об
бласт општинс
ске енергетике
е

6) Подстицање употребее обновљиввих извора енергије за
з производњу електр
ричне и
топлотне ен
нергије за со
опствене по
отребе;
7) Друге намене у складу са Законом
м.
Буџетскки фонд Реп
публике Срб
бије је отво
орен као еввиденциони рачун у окквиру главн
не књиге
развоја и зааштите живо
трезораа, у оквиру раздела
р
Мин
нистарства енергетике,
е
отне средин
не.
Коришћ
ћење средсстава из Бууџетског фо
онда врши се у склааду са годи
ишњим про
ограмом
финанси
ирања активности и меера унапређ
ђења ефикассног коришћ
ћења енергије. Уредбо
ом Владе
усвојено
ом септемб
бра 2015. био
б
је утвр
рђен је Програм финаансирања аактивности и мера
унапређ
ђења ефикаасног коришћења енеергије у 2015. години [11], а заа 2016. Уре
едбом о
утврђиввању програама финанссирања акти
ивности и мера
м
унапр
ређења ефи
икасног коришћења
енергијее у 2016. год
дини [12],
Прогр
рам финанссирања акти
ивности и мера
м
унапређ
ђења ефикаасног кориш
шћења енер
ргије у
2
2016.
години
Основвни циљ Про
ограма
Финан
нсијска под
дршка мерама и механизмима унапређењ
ња енергеттске ефикаасности
предвиђених Закконом о еф
фикасном коришћењу енергије, Акционим
А
п
планом и другим
д
стратеешким докум
ментима из области енергетике, каао и другим прописимаа којима се уређује
у
областт енергетскее ефикасноссти.
Посебни циљеви Програма:
о рационално коришћењ
ње примено
ом проверен
них
1) Оствваривање уштеде енергије и њено
саврем
мених техно
ологија и производа чијје је коришћ
ћење економ
мски оправд
дано;
2) Коришћење обновљивих извора
и
енергије за сопсттвене потреебе;
ивредних субјеката;
3) Упосленост при
штита животн
не средине кроз смањеене емисије гасова који стварају еф
фекат стакле
ене
4) Заш
баште (GHG гасови);
начају енергетске ефикасности.
5) Поввећање јавнее свести о зн
Финан
нсирање ме
ера унапређ
ђења енерге
етске ефикаасности сред
дствима Буџ
џетског фон
нда
У јавно
ом сектору ће се средсства користи
ити нарочитто за примеену следећих мера енер
ргетске
ефикасности:
1 унапређењ
1)
ње термичкког омотача објекта путе
ем:
(1) побољ
љшања, односно заменее спољних прозора
п
и вр
рата,
(2) постаављања или
и побољшаања постоје
еће термичке изолаци
ије зидова, крова,
таваница изнад отворених
о
пролаза, зид
дова и подо
ова на тлу, као и остаалих зидоваа према
негрејааном просто
ору (термички омотач зграде);
2 унапређењ
2)
ње термотехничких сисстема у објектима путем
м:
(1) замен
не система или
и дела си
истема грејаања ефикасснијим систеемом (нпр. замена
котла ефикаснијим
е
м, уградња пумпи са променљиввим бројем
м обртаја, уградња уре
еђаја за
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аутомаатску регулацију рада си
истема грејаања, итд.),
(2) замене или уград
дње ефикасн
них система за климатизацију,
(3) опрем
мања грејн
не инсталац
ције са термостатским
м вентилим
ма и по потреби
п
уређаји
има за мереење предатее количине топлоте
т
обје
екту, односн
но делу објеекта,
(4) инстал
лације котло
ова на биом
масу,
(5) инсталаације топлотн
них пумпи;
3 унапређењ
3)
ње, односно
о модернизација систем
ма унутрашњег осветљења у објекттима;
4) унапређење термичкког омотача и енергетских системаа путем ком
4
мбиновања мера
м
из
тачке 1),
1 2) и 3) ово
ог одељка;
5 модерниззација система јавног оссветљења у јединицамаа локалне саамоуправе путем:
5)
п
(1) замене извора светлости, односно свети
иљки,
лирања савремене опр
реме за конттролу и управљање сисстемом осве
етљења
(2) инстал
(даљин
нска контрол
ла, регулато
ори осветљеења итд.);
6 инсталаци
6)
ија соларнихх колектора за грејање потрошне топле
т
воде.
Начин
н финансираања
За реаализацију овог програм
ма користе се средстваа Буџетског фонда којаа су обезбе
еђена у
укупно
ом износу од 125000000
0 динара и донације
д
у складу
с
са Зааконом.
Максим
мални изно
ос средставва по пројеекту унапређења енергетске ефиккасности у јавним
објекти
има који се исплаћује из средстава Буџетског фонда
ф
износси:
1 до 100%, а максимаално 15 000
1)
0 000,00 ди
инара за пр
ројекте у јед
диницама локалне
л
самоуп
праве које сее налазе у девастирани
д
им подручјима;
2) до 70% од
2
д укупне вредности про
ојекта, а максимално 15000000,00
1
0 дин за про
ојекте у
осталим јединицам
ма локалне самоуправее.
имални изно
ос средставва који се исплаћује изз средстава Буџетског ф
фонда по пр
ројекту
Макси
модер
рнизације система
с
јаввног осветљ
љења износси до 20%
% од вредн
ности проје
екта, а
максимално 1000
0000,00 динара. Корисн
ници средстава су једин
нице локалн
не самоупрааве.
нсирање про
ојеката врш
ши се у склааду са проп
писом којим
м се уређујуу ближи усл
лови за
Финан
распод
делу и кори
ишћење среедстава Буџеетског фонд
да, начин раасподеле тих средставаа, као и
права и обаавеза.
начин праћења нааменског ко
оришћења средстава и уговорених
у

14.2.5
5 Финанси
ирање пр
ројеката енергет
тске
самоупр
равама од стране трећих лиц
ца

ефи
икасности
и

у

лок
калним

Финансирање про
ојеката енеергетске еф
фикасности од странее трећих лица подр
разумева
финанси
ирање од стране јаввно‐приватн
ног партнер
рства (ЈПП) које формирају јавн
но тело
(јединица локалне самоуправее, или јавно комунално
о предузеће) и приватни
и партнер у области
вршењаа јавних услуга. Формирање ЈПП у области енергетске еф
фикасности вврши се у складу са
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прописи
има Републике Србије. Међу бро
ојним пропи
исима се мо
огу издвојитти следећи кључни
закони који чине правни осн
нов за успо
остављање ЈПП у овој области: ЗЗакон о ефикасном
коришћ
ћењу енергије, Закон о комунал
лним делаттностима [1
13], Закон о јавно‐приватном
партнер
рству и конц
цесијама (ЗЈППК) [14] и Закон о јавн
ним набавкаама (ЗЈН) [15
5].
Ради деетаљнијег регулисања
р
ња енергетскке ефикасно
ости путем ЈПП, Министарство
унапређењ
рударсттва и енергеетике је усвојило Прави
илник о утв
врђивању модела
м
уговвора о енер
ргетским
услугам
ма за приме
ену мера по
обољшања енергетске
е
ефикасностти када су ккорисници из
и јавног
сектораа [16]. Овим
м је Прави
илником олакшан посттупак уговаарања финаансирања локалних
л
пројеката енергетсске ефикасности од стр
ране трећих лица. У њеему су предвиђена два модела
уговораа о ЈПП: 1) модел уговор
ра о енергеттској услузи за применуу мера побо
ољшања ене
ергетске
ефикасн
ности јавни
их објеката и уштедамаа у оперативвним трошкковима тих о
објеката и 2)
2 модел
уговораа о енергетсској услузи за применуу мера поб
бољшања енергетске еефикасности јавног
осветље
ења и уштед
дама у опер
ративним трошковима јавног осветтљења.
Према важећем
в
правном окви
иру:


Успо
остављање ЈПП врши се доделом
м уговора о енергетски
им услугамаа за примену мера
побољшања ен
нергетске еф
фикасности (уговор о ЈП
ПП), сачињееног у склад
ду са Прави
илником,
р
зааконом којим се уређујуу јавне набаавке;
крозз поступак регулисан



Једи
иница локал
лне самоупр
раве је Јавно тело (прем
ма ЗЈППК) и Наручилац
ц (према ЗЈН
Н) које је
влассник јавног објекта на којем
к
се спр
роводи енер
ргетска услуга као предмет јавне наабавке и
јавн
ног уговора о ЈПП;



Извршилац је привредно
п
д
друштво
којее пружа ене
ергетске услууге и које сее сматра Приватним
м се уређујуу јавно‐привватно партнерство и ко
онцесије,
парттнером у сккладу са закконом којим
односно ЕSCO у складу са законом
з
којим се уређуује ефикасно
о коришћењ
ње енергије;



лна самоупр
рава повераава Изврши
иоцу примену мера
Потписивањем уговора о ЈПП, локал
пређења ен
нергетске еф
фикасности (МУЕ)
(
у циљ
љу уштеде енергије, одгговарајуће уштеде
у
у
унап
еми
исији CО2 и уштеде
у
у опееративним расходима
р
јавног
ј
објеккта;



Извршилац поттписивањем
м уговора о ЈПП преузима обавеезу оствари
ивања гаран
нтованог
ргије и оперативних тр
рошкова уговорног об
бјекта, као резултат
смањења потрошње енер
у
енергије.
примене мера уштеде

и се на двве уговорне
е стране: Наручиоца
Н
(јединицу локалне
Модел уговора о ЈППодноси
раве или јаввно комунал
лно предузееће) и Изврш
шиоца (ESCO
O) a у њемуу су предвиђ
ђене три
самоупр
фазе реализације уговорних
у
об
бавеза:


При
ипремни пер
риод је период обављаања припрем
мне активно
ости, који тр
раје од запо
очињања
уговворног пери
иода до по
отврде потписом и печатом Днеевника активности од
д стране
уговворних стран
на.



Пер
риод имплементације
е је перио
од спровођ
ђења МУЕ који почи
иње по завршетку
припремног пеериода и оккончава се када уговорне стране потврде по
отписом и печатом
ности у пери
иоду имплем
ментације.
Днеевник активн
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Пер
риод гаранттовања је пеериод коришћења поте
енцијала уш
штеде у токуу којег се остварује
о
фин
нансијска уш
штеда на осн
нову спровеедених МУЕЕ. Период гаарантовања траје од завршетка
периода имплеементације до
д краја уговорног пери
иода.
4.2.5.1 Фин
нансијски асспекти мод
дела уговора о енергет
тским услуггама
14

овођењаМУ
Финанссирање пр
ројекта, односноспр
о
УЕ у токку Период
да припр
реме и
имплем
ментације, врши
в
Привватни партн
нер из сопствених или позајмљених средсстава на
финанси
ијском тржишту. У Мо
оделу угово
ора о ЈПП је предвиђеена могућно
ост суфинан
нсирања
спровођ
ђењаМУЕ од
о стране Приватног партнера и Јединицее локалне самоуправве, ради
скраћиввања трајањ
ња уговора о ЈПП.
Отплатуу инвестирааних средсттава врши ЈЛ
ЛС током коришћења пројекта, изз уштеда у текућим
расходи
има за трошкове енерги
ије и одржаввање јавногг објекта и/и
или система.
Доделом ЈПП уговора о енеергетским услугама,
у
локална
л
сам
моуправа уунапређује локалну
инфрасттруктуру, беез обавезе обезбеђиваања средстаава у буџетту за капитаалне инвесттиције, у
току трајања угово
ора. Реализзација угово
ора омогућаава локално
ој самоупраави да посттигне: 1)
уштеде енергије, 2)
2 чување необновљивих извора енергије и животне средине и 3) већу
безбедн
ност корисника услуга, уз поштовањ
ње прописаних стандар
рда у пружању услуга.
Приватн
ни партнер
р пружањем
м услуге на
н себе као
о главну обавезу
о
прееузима сни
ижавање
операти
ивних расхо
ода за јавнуу услугу, при
именом мер
ра уштеде енергије
е
на постојећем
м јавном
објекту или систем
му у уговореном пери
иоду. Главн
на обавеза се у Модеелу уговораа назива
Гаранто
ованом уштеедом. Он пр
рихвата ову обавезу
о
као
о свој пословвни ризик.
Пример уговарања Гараантоване уш
штеде из Мо
одела уговора
Изврши
илац гаранттује да ће пр
римена МУЕЕ, од почеткаа до краја Периода гараантовања,
смањити Оперативвне трошковве Уговорно
ог објекта наајмање у висини Гаранттоване уште
еде која
износи
и: ___________ [навести
и референтн
ну валуту, динар
д
или евро,
е
у склад
ду са конкур
рсном
докумеентацијом и понудом]
На осно
ову Уговораа, Наручилац
ц нема правво на додатн
на потраживвања од Изввршиоца, изузев
Гарантоване уштед
де, односно
о пенала за неизвршењ
н
е уговорнихх обавеза.
Гарантована уштед
да ће бити подељена
п
иззмеђу Наручиоца и Изввршиоца у складу са
процен
нтом Подељ
љене уштедее (ППУ): ___%
% је удео ко
оји припада Наручиоцу (ППУ Наручиоца),
а __% је удео који припада Иззвршиоцу (П
ППУ Извршиоца), у складу са понуд
дом Извршио
оца.
или друга опција:
Годишњ
ња гарантоввана уштедаа једнака је Гарантовано
ој уштеди по
одељеној саа бројем год
дина
трајања Периода гарантовања
г
а.
Пословн
ни ризик Извршиоца
И
састоји се у наплати средстава, које је инввестирао у МУЕ на
јавним објектима из
и остварен
них Гарантованих уштеда у операттивним трошковима угговорног
објекта,, које му по уговору при
ипадају.
Ниво по
остигнуте Гаарантоване уштеде се контролише
е једном у три
т месеца да би се ол
лакшала
годишњ
ња контрола и да би се омогућила брза реакци
ија у случајуу незадовољ
љавајућих резултата
или по потреби започела дод
датна Ванред
дна усклађи
ивања, одно
осно усклађ
ђивања у од
дносу на
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мало вероватне факторе.
ф
Ко
онтрола укљ
ључује поре
еђење утро
ошка енерггије и опер
ративних
трошкова са референтном потрошњом ен
нергије и реф
ферентним оперативни
им трошкови
има који
би насттали да МУЕЕ нису спро
оведене. За новчано иссказивање потрошње енергије и обрачун
операти
ивних трошккова примењ
њује се рефеерентна цен
на енергије.
Референтна цена енергије јее непромењива током
м читавог Периода гаарантовањаа. Стога,
промене у цени енергије у токку трајања уговора неће
е утицати наа обрачунаввање резултата рада
Изврши
иоца и њего
ове накнадее. Исто важ
жи и за пром
мене у важ
жећим порезима (са иззузетком
ПДВ) ко
оји се тичуу потрошњее енергије уколико суу исти садр
ржани у реф
ферентним ценама
енергијее.
Рефере
ентна цена енергије
е
Рефереентна цена енергије је нето цена у конкурсној документацији за свваки вид ен
нергије,
укључуујући и посебне цене заа јединице потрошње
п
и ангажоване снаге или капацитетаа које се
сматраају неопходним, која не
н садржи ПДВ, али садржи
с
свее накнаде и друге тро
ошкове,
обухваћене обрачууном цена енергије
е
од стране Снаб
бдевача енеергијом.
Током целог
ц
Перио
ода гарантоввања, на основу извршених уговор
рних обавезза, Извршилац стиче
право на накнаду која
к се састо
оји из следећ
ћих врста наакнада:


Основна накнаада је уговорени новчани износ ко
оји припада Извршиоцуу под условом да је
рном објектуу остварио Гарантован
ну уштеду, ккако је то показано
п
применом МУЕЕ на Уговор
&V Плана). Годишња
Г
О
Основна наккнада се
применом Плаана мерењаа и верификкације (М&
израачунава по формули:
ф
Годишња основвна накнадаа = Годишњаа гарантован
на уштеда × ППУ Изврш
шиоца
роценат Под
дељене уште
еде
где је: ППУ = пр



Накнада за одр
ржавање је уговорени новчани износ који припада Извршиоцу за иззвршено
одржавање Уго
оворног објеекта у склад
ду са уговор
ром. Она мо
оже да се саастоји из наккнаде за
оперативно и превентивно
о одржавање и накнаде
е за интервеентно одржаавање.



датна накнаада је уговор
рени новчан
ни износ којји прелази износ Основвне накнаде
е на коју
Дод
Извршилац осттварује правво ако остваари Додатн
не уштеде, како
к
је то п
показано пр
рименом
М&V
V Плана. Њеено уговараање није обаавезно, упрккос чињеници да предсставља подсстицај за
оствваривање већих
в
уштееда од гар
рантованих. Висина Додатне
Д
накнаде, уко
олико је
уговворена, се израчунава по
п формули:
датна накнад
да = (ФУОП – ГГУ) × УИ
Дод
где је: ФУОП = Финансијскка уштеда у Обрачунско
ом периоду
ГГУ = Го
одишња гараантована уш
штеда
УИ = % учешћа
у
Извр
ршиоца у До
одатној ушттеди.

Уколико
о не оствар
ри уговорнуу обавезу, Извршилац
И
је обавезан да плати накнаду Је
единици
локалнее самоуправве (Наручиоцу):


Накнаду (пенал) у случајуу неостваре
ене Гаранто
оване уштед
де у Обрачуунском пер
риоду по
рмули:
фор
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(ГГУ
У – ФУОП) × ППУ Изврши
иоца × 2
где је: ГГУ = Год
дишња гарантована ушттеда
ФУОП = Финансијскка уштеда у Обрачунско
ом периоду
ППУ = проценат Подељене ушттеде


нали за лош
ш квалитет одржавањ
ња:на пример, за јавно осветљењ
ње пенал се
с плаћа
Пен
укол
лико је бро
ој исправни
их сијалица мањи од минимално
ог броја утврђеног у Уговору.
У
Виси
ина пенала обрачунава се на осн
нову броја неисправни
их сијалица изнад дозвољеног
бројја и двострууких трошко
ова годишњеег одржавањ
ња једне свеетиљке.

За сваки Обрачунсски период у трајању од 12 месе
еци, Једини
ица локалнее самоуправве врши
плаћањ
ње накнаде Извршиоцу на крају свваког месец
ца у висини
и једне дван
наестине уговорене
Годишњ
ње основне накнаде
н
и Накнаде
Н
за одржавање,
о
увећано за ПДВ.
На краају Обрачун
нског периода, Изврш
шилац под
дноси годишњи извеш
штај о мерењу и
верификацији у складу са М&V
М
Плано
ом. На основу испостављеног го
одишњег иззвештаја
утврђујее се коначн
ни обрачун обавезе пл
лаћања наккнаде за Об
брачунски п
период, као
о што је
приказаано у следећ
ћем пример
ру.
Пример уговарања плаћ
ћања накнад
де
На осн
нову годишњ
њег извештааја Извршио
оца о мерењ
њу и верификацији, у скл
ладу са М&V
V
Плано
ом, утврђује се да:


Изввршилац нема право наа Додатну наакнаду нити
и је обавезан да плати П
Пенале укол
лико је
Финансијска уш
штеда у Обр
рачунском периоду
п
једн
нака Годишњој гаранто
ованој уштед
ди или
одсступа од ње за највише плус/минусс 5%.



Нар
ручилац плааћа Додатнуу накнаду Иззвршиоцу укколико је осстварена До
одатна уштед
да.



Изввршилац плаћа Пенале Наручиоцу уколико није остварена Гарантоваана уштеда у
Обрачунском периоду.
п

Својинаа над имови
ином (инстаалацијама, опреми, итд
д.) коју је Извршилац
И
ууградио у уговорни
у
објекат прелази наа Јединицу локалне саамоуправе у тренутку када
к
Уговор
рне стране потврде
Дневник активностти у Периодуу имплемен
нтације и започне Период гарантоввања, осим ако није
другачи
ије уређено
о важећим прописима.. Овим трошкови амортизације и
имовине пр
релазе у
надлеж
жност локалн
не самоупрааве.
Право уступања
у
п
потраживањ
ња је предввиђено у Моделу
М
уговвора ради снижавањаа ризика
финанси
ирања про
ојекта ЈПП. Закључиваањем угово
ора Изврш
шилац доби
ија овлашћење да
финанси
ијеру/банци
и уступи по
отраживањаа по основуу Основне накнаде у складу са законом
з
којим се уређује јаавно‐приваттно партнер
рство и конц
цесије и остталим важећ
ћим прописсима РС.
Јединиц
ца локалне самоуправее неће иматти других об
бавеза прем
ма финанси
ијеру/банци. Она ће
имати право
п
регреса укључујућ
ћи исплату накнаде (пе
енала) за нееостварену ГГарантовануу уштеду
од стран
не Извршио
оца.
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Рачун посебне
п
нам
мене Изврш
шиоца омогуућује финансијско извеш
штавање и праћење иззвршења
уговораа о ЈПП. Изввршилац ће најкасније до закључе
ења уговора отворити нов рачун посебне
намене код пословне банке преко
п
које обавља највећи део сввог пословаања. Рачун посебне
намене ће бити јед
дини рачун који
к
Изврши
илац користти за усмераавање свих примања и вршење
свих плааћања у токку извршавања обавеза по уговору..
Добро извршење обавеза Извршиоцаа покривено је двеема банкар
рским гаран
нцијама.
Изврши
илац је дуж
жан да за обезбеђење
о
е извршења активностти у Припр
ремном и Периоду
П
имплем
ментације об
безбеди бан
нкарску гаранцију за добро
д
изврш
шење посла у висини од
о 5% до
10% од
д висине Гаарантоване уштеде наајкасније се
едам дана од потписивања Уговвора. За
обезбеђ
ђење остварења Гар
рантоване уштеде (о
осигурање плаћања пенала у случају
неоствааривања) у току
т
Период
да гарантоввања, Изврш
шилац је обавезан да н
на дан почетка овог
периодаа обезбеди
и банкарскуу гаранцијуу за добро
о извршењее посла у висини од
д 5% од
Гаранто
оване уштед
де.
Изврше
ење обавезаа Јединице
е локалне самоуправе за плаћањее Основне накнаде и Додатне
Д
накнадее Извршио
оцу, гарантовано је овлашћењ
њем за задужење подрачуна буџета
консоли
идованог раачуна трезор
ра и/или меницом, који
и се издају у складу са вважећим про
описима
о динар
рском платном прометуу у РС.
14
4.2.5.2 Пост
тупак прип
преме и дод
деле уговора о енергет
тским услуггама
Поступаак доделе уговора
у
о енергетским
е
м услугама регулисан је
ј Законом о јавно‐приватном
партнер
рству и концесијама (ЗЗЈППК) и Закконом о јаввним набавкама (ЗЈН). Током посттупка се
спровод
де следећи основни
о
кор
раци:
I.

Идентификкација проје
екта унапре
еђења енер
ргетске ефикасности ко
оју врше стр
ручњаци
задужени заа енергетски менаџмен
нт у јединиц
ци локалне самоуправе;
с
;

II.

Формирање стручног тима за припрему пре
едлога пројеекта ЈПП од
д стране над
длежног
органа једи
инице локалне самоуправе;

III.

Припрема Предлога пројекта
п
унаапређења енергетске ефикасности
е
и за спровођ
ђење по
П без елемен
ната концессије, у склад
ду са ЗЈППК;
моделу ЈПП

IV.

Прибављањ
ње сагласно
ости Комиссије за ЈПП
П за спровођење преедложеног пројекта
унапређењаа енергетскее ефикасноссти по моде
елу ЈПП без елемената
е
кконцесије;

V.

Усвајање Предлога про
ојекта од сттране Скупш
штине јединице локалне самоуправве;

VI.

е конкурсн
не комиси
ије, укључуујући чланове стручн
ног тима који су
Именовање
припремили Предлог пројекта;
п

VII.

к
д
документац
ције за доде
елу уговора о енергетским услугамаа;
Припрема конкурсне

VIII.

Спровођењ
ње поступка јавне набаввке за додел
лу уговора о енергетски
им услугамаа;

IX.

Доношење одлуке о додели уго
овора о ене
ергетским услугама
у
од
д стране Скуупштине
локалне сам
моуправе;

X.

Потписивањ
ње и регистр
ровање Уго
овора о енер
ргетским усл
лугама.
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14
4.2.5.3 Фин
нансијски асспекти јавн
не набавке за
з доделу угговора о ен
нергетским
м
услуугама
У току припреме јавне
ј
набаввке, јединице локалне
е самоуправве користе моделе ко
онкурсне
документације којее ближе ур
ређује Управа за јавне набавке у складу са ЗЈН. Том пр
риликом
морају бити
б
испоштоване спец
цифичности доделе уго
овора о енер
ргетским услугама, као ЈПП без
елемената концеси
ије, које су регулисане
р
ЗЈППК. Упрааво из тог разлога
р
ће о
овде бити наведени
основни
и финансијсски аспекти поступка јаавне набавке и конкур
рсне документације заа доделу
уговораа о енергетскким услугам
ма.
Финанссијски капац
цитет Понууђача, као додатни
д
усл
лов за учеш
шће у постуупку јавне набавке,
н
може да
д обухвати
и следеће показатеље
п
и услове: а) позитивн
на добит пр
ре опорезивања за
последњ
ње три год
дине, б) укуупан годиш
шњи пословвни приход у висини која не премашује
двострууку вредносст очекиване инвестиц
ције у МУЕ, в) укупан капитал у ввисини од око
о 10%
годишњ
њег пословн
ног прихода и г) познатти извори финансирањ
ф
ња МУЕ у тр
ренутку под
дношења
понуде,, без обзираа на то да ли
и се ради о сопственом
м капиталу и/или позајм
мљеним средствима
од финаансијских институција. Доказе финансијског капацитета од а) до в) чине финаансијски
извештааји за послеедње три (3
3) фискалне године са мишљењем
м овлашћен
ног ревизора. Доказ
обезбеђ
ђеног креди
ита, ако је пл
ланиран као
о извор финансирања, је писмо о намери банкке.
Озбиљн
ност понуде
е Понуђач до
оказује тако
о што у понууди достављ
ља:


Банкарску гаранцију за озб
биљност пон
нуде у висин
ни од 10% од
д укупне накнаде у токуу
трајања уговора;



Писмо о намери финансијсске институц
ције да разм
матра захтевв Понуђача зза кредитир
рање
овођења МУ
УЕ на јавном
м објекту;
спро



Писмо о намери финансијсске институц
ције да издаа банкарске гаранције зза добро изввршење
ла Понуђачаа у складу саа уговором.
посл

Накнаде и пенали које плаћајуу Понуђач и Извршилац
ц морају битти јасно наведени и објашњени
у конкурсној докум
ментацији у погледу усл
лова и начи
ина остваривања, обраччуна и плаћ
ћања, а у
складу са
с моделом
м уговора.
Референтна цена енергије
е
мо
ора бити дефинисана у конкурснојј документаацији као не
ето цена
(без ПД
ДВ) за једин
ницу мере енергије.
е
Свви понуђачи морају даа је користее приликом
м израде
својих понуда.
п
Рок изввршења пре
едметне ене
ергетске усл
луге одређуује сваки понуђач у својјој понуди, с тим да
у конкуурсној докуументацији мора битти наведено који је најдужи р
рок прихваттљив за
Наручио
оца, у склад
ду са усвојен
ним Предло
огом пројектта унапређеења енергеттске ефикасн
ности по
моделу ЈПП. Поссебно се дефинише најдужи рок Припр
ремног пер
риода и Периода
П
имплем
ментације МУЕ,
М
а посеб
бно најдужее трајање Периода
П
гар
рантовања ((по ЗЈППК, најкраћи
н
рок је 5 година).
з исказивање цене мо
оже бити у динарима
д
ил
ли еврима (EUR).
(
За прерачун цене
е, која је
Валута за
исказан
на у еврима, у динаре користи се средњи де
евизни курс Народне банке Србије
е на дан
када је започето
з
оттварање пон
нуда.
Цена у понуди мора бити искказана као Нето
Н
садашња вредносст укупних ттрошкова пројекта,
п
NPV(C), без порезаа на додату вредност, у току целогг уговорено
ог периода ккоји је дефи
инисан у

Страна 239

Приручник за
а енергетске менаџере
м
за об
бласт општинс
ске енергетике
е

понуди,, сагласно ЗЈППК [15].. У цену ко
оја је фикссна и не може
м
се меењати, мораају бити
урачунаате:


Садашња вредност
в
уккупне Годиш
шње основне накнадее и Накнад
де за одржаавање у
корист Понууђача у токуу Периода гаарантовањаа, без ПДВ ‐ PV(C) и



Садашња вредност укуупне Гаранто
оване финансијске ушттеде у корисст Наручиоц
ца у току
риода гаран
нтовања, безз ПДВ ‐ PV(R
R)
трајања Пер

н цене мораа бити изврш
шен по форм
мули:
Обрачун
NPV((C) = PV(C) ‐ PV(R)
За обрачун цене по
отребно је у конкурснојј документаацији дефин
нисати висин
ну дисконтн
не стопе,
коју су обавезни
о
даа примене сви понуђачи
и.
Главни разлог за иссказивање цене
ц
кроз NPV(C) је тај што је једин
но дисконто
овањем и сввођењем
на садашњу вредност могуће извршити поређење
п
раазличитих новчаних
н
токова понуђаача, који
могу даа понуде најбоље
н
решење за примену
п
МУ
УЕ (висину и динамику инвестирања) и
оствари
ивање Гаран
нтованих уштеда (рок и висину уштеде и накнааде за изврш
шене обавеззе).
Критери
ијум за дод
делу уговора је економ
мски најпово
ољнија понууда. Овај кр
ритеријум ом
могућује
избор најбоље
н
пон
нуде енергеетске услугее на основуу понуђене цене (сходно ЗЈППК) и других
критери
ијума вршењ
ња енергетске услуге.
Прим
мер Критери
ијума
за доделу уговора о енергетско
ој услузи за примену МУЕ јавног оссветљења
Елемен
нти критеријума за дод
делу уговораа су:


Цена, искаазана кроз Нето
Н
садашњ
њу вредносст укупних трошкова
т
угговора у динарима
или еврима,



Гарантован
на уштеда годишње
г
по
отрошње ел
лектричне енергије у kW
Wh



Укупна цен
на радова Интервентн
И
ог одржавањ
ња

Релативни значај елемената
е
к
критеријума
а за доделу уговора
у
је:


Нето садашња вредн
ност укупни
их трошковва уговора (NPV(C)) до
оноси најви
ише 70
пондера



Гарантован
на уштеда годишње по
отрошње еле
ектричне ен
нергије (ГУЕЕЕ) доноси највише
н
20 пондера



Укупна цен
на радова Интервентног одржавањ
ња (УЦИО) до
оноси најви
ише 10 понд
дера

Вредно
овање понуд
да биће изввршено прим
меном форм
муле:
ВЕК1 = NPV(C) најн
нижа понуђ
ђена / NPV(C
C) понуђенаа x 70
ВЕК2 = ГУЕЕ понуђ
ђена / ГУЕЕ највиша
н
пон
нуђена x 20
0
ВЕК3 = УЦИО најнижа понуђе
ена / УЦИО понуђена x 10
УВП = ВЕК1
В
+ ВЕК2
2 + ВЕК3
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Укупнаа вредност сваке
с
понуд
де (УВП) би
иће обрачун
ната као сум
ма пондериссане Нето саадашње
вредно
ости трошко
ова уговора (ВЕК1) у одн
носу на најн
нижу понуђеену, пондер
рисане Гаран
нтоване
уштедее годишње потрошње електричнее енергије (ВЕК2) у од
дносу на наајвишу понууђену и
пондер
рисане Укуп
пне цене раадова Интер
рвентног од
државања у односу на најнижу по
онуђену
(ВЕК3).
Вредно
овање понууда биће извршено
и
н основу висине
на
в
ГУЕЕЕ исказане у kWh у Обрасцу
О
понудее, уз истовремену конттролу изврш
шених обраччуна у Обраасцу структууре цене на основу
понудее, као и на основу висин
не УЦИО.
Најбољ
љом понудо
ом сматра се она пон
нуда која има највећу обрачунатуу укупну вр
редност
понудее (УВП). Осттале понудее биће рангиране по опадајућој вредности понуде у одн
носу на
најбољ
љу понуду.
Уколикко две или више понуд
да имају иссту Укупну вредност
в
по
онуде, као н
најповољнија биће
изабраана понуда оног понуђ
ђача који је
ј понудио највишу Гарантовану
Г
у уштеду го
одишње
потрош
шње електри
ичне енерги
ије.
Образац
ц понуде мо
ора да садржи следећее елементе:
1) Референтне
е вредности
и за израдуу понуде (ккоје једино наводи Наручилац у обрасцу)
о
као што суу: инсталисаани капациттет, годишњ
ња потрошњ
ња енергијее, референттна цена
енергије, го
одишњи трошкови одр
ржавања и укупни тро
ошкови фун
нкционисањ
ња јавног
објекта;
шења уговорних обаавеза, посе
ебно заПри
ипремни п
период и Период
2) Рок изврш
имплементације МУЕ у месецима,, и посебно за Гарантни
и период, у ггодинама;
питални трошкови прип
преме и имп
плементаци
ије МУЕ и/ил
ли управљање МУЕ,
3) Укупни кап
према врстаама трошкова;
бјекта нако
он имплеме
ентације МУЕ:
М
инстал
лисани капацитети,
4) Параметри јавног об
пројекција годишње потрошње енергије, референтн
на цена ен
нергије, пр
ројекција
годишњих трошкова енергије, пројекција
п
годишњих трошкова одржавањаа јавног
ројекција уккупних трошкова функционисања јаавног објектта;
објекта и пр
на уштеда оперативни
о
их трошковаа јавног об
бјекта нако
он имплеме
ентације
5) Гарантован
МУЕ: Уштеда годишњ
ње потрошњ
ње енергије
е, Уштеда годишњих
г
ттрошкова енергије,
е
дишњих трошкова одрж
жавања јавн
ног објекта, Гарантован
на годишњаа уштеда
Уштеда год
оперативни
их трошкова јавног објекта,
о
Сад
дашња вре
едност укуп
пних гаран
нтованих
уштеда, PV((R);
н
за постигнуте гарантованее уштеде; Годишња
6) Накнада заа Понуђача: Годишња накнада
накнада заа одржавањ
ње; Укупна годишња накнада пр
риватном п
партнеру; Садашња
вредност уккупне накнааде, PV(C);
АШЊА ВРЕД
ДНОСТ ТРОШ
ШКОВА УГОВ
ВОРА О ЈПП,, NPV(C) (6‐5
5).
7) НЕТО САДА
минарни Фи
инансијски план Понууђача је обавезни део
о конкурснее документаације за
Прелим
доделу уговора о ЈПП. Понуђ
ђач је обавеезан да у Финансијско
Ф
ом плану да детаљан преглед
укупнихх трошкова и прихода пројекта у току
т
Период
да припрем
ме, Периодаа имплементације и
Период
да гарантоваања, саглассно Методологији за анализу
а
доб
бијене вред
дности у од
дносу на
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уложена средства у јавно‐при
иватном пар
ртнерству и концесијам
ма (Комиси
ија за ЈПП, усвојена
у
18.07.20
013, доступ
пна на http
p://www.ppp
p.gov.rs/dokkumenti). Заа израду Ф
Финансијско
ог плана
неопход
дно је да Нааручилац:


Креира обр
расце за приказ Финаансијског плана,
п
као што су: О
Основни каапитални
трошкови за
з имплементацију МУ
УЕ; Укупни трошкови
т
ЈП
ПП пројекта и Биланс успеха
у
и
новчани токк Понуђача,



Дефинише основне пр
ретпоставке за израду Финансијскког плана, ккао што су: најдужи
рихода и тро
ошкова про
ојекта, усклаађивање
временски оквир проггнозе новчаног тока пр
к
цене из базне године), референттна цена
цена са инфлацијом (ккористити константне
рошкови амортизације имовине, дисконтна стопа.
енергије, тр

минарни Финансијски план Понуђаача користи се за оценуу понуђенихх будућих резултата
Прелим
инвести
иције у МУЕЕ јавног објеекта и као инструмент
и
контроле стварних реззултата у од
дносу на
планираане у току тр
рајања уговора о ЈПП.
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15. Аспект
ти енергетске ефикасно
е
ости у јавним
ј
н
набавкам
ма
15.1 Енергетск
Е
ка ефикас
сност у јавним
ј
на
абавкама - општа разматрања
Јавни сектор,
с
тј. директни
д
и индиректни корисниц
ци буџетски
их средстава могу да покрену
поступаак јавне наб
бавке ако јее набавка предвиђена
п
у плану наабавки и акко су за ту набавку
предвиђ
ђена средсттва у буџету или у финансијском пл
лану у поглееду Закона о буџетском систему
у пропису којим
[1]. Среедства за од
дређену јавн
ну набавку не могу пр
рећи износ предвиђен
п
к
се
уређује извршење буџета и јаввно финанси
ирање.
н
се покреће уссвајањем Одлуке о јаввној набавц
ци. Истовреемено, у сккладу са
Јавна набавка
прописааним захтеввима, доноси се и одлукка о формир
рању комисије за стручну оцену пр
риспелих
понуда.. У случају да
д се јавна набавка одн
носи на про
ојекат енерггетске ефикасности, у комисију
к
свакако
о треба укљуучити стручн
но лице са одговарајући
о
им техничко
ом експерти
изом. У случају да се
јавна набавка
н
нее врши у оквиру пројекта енергетске еф
фикасности, али може
е имати
треба разм
импликација на ен
нергетску ефикасност,
е
мотрити мо
огућност укљ
ључивања стручног
с
техничкког лица у комисију.
к
Сл
лично важи
и и за постуупак припрееме конкурсне докуме
ентације.
Наручил
лац припреема конкурсну докумеентацију тако да понууђачи на о
основу ње могу да
припрем
ме исправнуу понуду.
бити укључчена у јавнуу набавку сууштински заависи од
Начин на
н који ће енергетска
е
е
ефикасност
сврхе у коју се наб
бавка спровводи. Ако јее у питању јавна набаввка која се спроводи у оквиру
неког пројекта
п
ен
нергетске ефикасности
е
и у којем је побољш
шање енерггетске ефиккасности
примарни циљ про
ојекта, аспеекти енергеттске ефикассности ће свакако
с
бити укључени
и, како у
оквиру пројектовањ
ња, тако и приликом припреме
п
техничке
т
спецификацијје и/или елемената
критери
радове и услуге
ијума за вредновање понуда
п
за производе,
п
у
које се набављаају ради
реализаације пројеккта. Међутим
м, ако се јаввна набавкаа врши у друуге сврхе, раазматрање аспеката
а
енергеттске ефикассности треб
ба додатно укључити у све фазе припреме јавне набаавке, од
утврђиввања потреб
ба, преко пр
рипреме кон
нкурсне доккументације, па све до ввредновањаа понуда
и реали
изације набаавке.
С обзир
ром на то да
д утврђиваање потреб
ба за јавним
м набавкам
ма, као и пр
рипрему ко
онкурсне
документације, у највећем броју случајева врше
е лица која немају п
потребна знања
з
о
енергеттској ефикассности, потр
ребно је на нивоу орган
низације припремити о
одговарајући
и списак
добара и услуга у погледу ко
ојих је неоп
пходно размотрити аспекте енергетске ефиккасности
прилико
ом њихове набавке.
н
У таква
т
добра и услуге сваакако спадаају:
1. Сви производи који акттивно трошее енергију и воду (апаарати, бела техника, ур
ређаји и
истеми за грејање, вентилацију и климати
изацију, си
истеми и д
делови систтема за
си
оссветљење, машине,
м
про
оизводни си
истеми, вози
ила и сл.);
2. С
Сви произво
оди који нее троше енергију и во
оду али непосредно уутичу на по
отрошњу
ен
нергије у нееком објектту или прои
изводном систему
с
(про
озори и врата, делови
и разних
цеевовода, опрема возила, и сл.);
3. Све услуге ко
оје посредн
но и непоср
редно утичуу или ће наккон њихово
ог обављања њихов
реезултат утиц
цати на потр
рошњу енер
ргије и воде у неком јаввном објектту или у радном или
пр
роизводном
м процесу ко
оји обавља јавни секто
ор. У том см
мислу посеб
бно треба поменути
усслуге планирања и про
ојектовања, јер се њим
ма суштинскки може ути
ицати на по
отрошњу
ен
нергије и во
оде у току експлоатаци
е
ије система који је преедмет пројекта. Ово је потпуно

Страна 243

Приручник за
а енергетске менаџере
м
за об
бласт општинс
ске енергетике
е

оччигледно каада је у питаању пројекто
овање енергетских систтема и зград
да, али тако
ође важи
и у случају пр
ројектовањаа нпр. водо
оводне мреж
же или тран
нспортних ссистема, плаанирања
тр
раса градско
ог превоза, планирања
п
редовног од
државања техничких
т
си
истема, итд.
Аспекти
и енергетскее ефикасноссти могу битти укључени
и у конкурсн
ну документтацију кроз следећа
поглављ
ља:
1. Предмет јавн
не набавке;
2. Теехничке спеецификацијее предмета јавне
ј
набавке (роба, раадова и услууга);
3. Усслови за учеешће у јавно
ој набавци;
4. Кр
ритеријуми за доделу уговора;
у
и
5. Ел
лементи уго
овора измеђ
ђу наручиоц
ца и понуђачча.
15.1.1
1 Предмет
т јавне наб
бавке
Наручил
лац има прааво и могућност да кроз дефиници
ију предметаа јавне набаавке искаже
е намеру
да набаави енергетсски ефикасаан производ
д, радове ил
ли услугу. Ова
О намера треба да се
е искаже
на начи
ин који није дискримин
нишући, одн
носно да се њоме не прејудицира одређена набавка,
н
јер то по
п закону није
н
дозвољ
љено. Искази
ивање ове намере кро
оз дефиниц
цију предме
ета јавне
набавкее је само деекларативно
о, али допри
иноси већој транспарен
нтности саме јавне набаавке, јер
се понуђ
ђачима и јавности непо
осредно сао
општава циљ
љ због кога се
с она врши
и.
15.1.2
2 Техничке
е специфи
икације пр
редмета ја
авне набав
вке (роба, р
радова и услуга)
у
У поглед
ду укључивања аспекатта енергетске ефикасно
ости у јавнее набавке, сп
пецификаци
ија роба,
радова или услууга који се наручујуу представљ
ља нарочи
ито значајаан део ко
онкурсне
документације. Спеецификације су обавезуујуће, те се понуда мож
же одбацити
и ако предм
мет јавне
набавкее не задово
ољава траж
жене специф
фикације. У спецификацијама мо
орају бити описани
материјјали, произзводи, добр
ра, радови или услугге који се набављају на начин који је
ијама се дефинишу: теххничке и
објективан и који одговара
о
поттребама нар
ручиоца. У спецификац
с
функцио
оналне кар
рактеристикее, укључујућ
ћи димензи
ије, квалитеет, сигурносст, ниво ути
ицаја на
животнуу средину, потрошњу енергије и друге битн
не ресурсе током кори
ишћења про
оизвода,
оцену усаглашенос
у
сти, количи
ину и опис материјала, производаа, добара, радова или
и услуга,
начин спровођења
с
а контроле и обезбеђ
ђивања гаранције квал
литета, рокк извршењаа, место
извршења или испоруке
и
д
добара,
еввентуалне додатне услуге
у
и сл. У теххничким
специфи
икацијама се могу навести
н
и захтевани технолошки процеси и матери
ијали за
произво
одњу производа који јее предмет јаавне набавкке. У случајуу већих пројеката, састаавни део
конкурссне докумен
нтације чин
не и техничкка документација и пл
ланови. Зако
оном је доззвољено
коришћ
ћење специф
фикација ил
ли делова спецификац
ција из међ
ђународних еколошкихх ознака
под законом деф
финисаном условом у случајевима када се
с карактер
ристике енергетске
ефикасн
ности наво
оде у спецификацијама. Конкурсна докум
ментација може укљ
ључивати
претпосставку да понуђена
п
добра, услугге или радови са одр
ређеном екколошком ознаком,
о
односно
о ознаком у погледу енергетскее ефикасноссти, одговарају дефин
нисаним теххничким
специфи
икацијама, али се мораа оставити могућност
м
до
оказивања испуњеност
и
ти услова и на
н други
начин, подношењеем одговараајућег доказза, као што је потврда,, технички д
досије прои
извођача
или извештај са исп
питивања ко
оје је спровеела овлашће
ена организзација
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При набавци добаара која тр
роше енерггију, критер
ријуме мин
нималне заххтеване енергетске
ефикасн
ности треба обухвати
ити захтевааном техни
ичком спец
цификацијом
м добара која се
набављају. Ако је техничка спецификаци
с
ија део про
ојектне доккументацијее, а захтевани ниво
енергеттске ефикасности утврђ
ђен у пројекктном задаттку, онда тр
реба поштоввати специф
фикацију
коју је навео пројјектант. Ако
о ниво енергетске ефи
икасности није
н
био заахтеван про
ојектним
задатко
ом, треба раазмотрити могућност
м
реевизије пројјекта од стр
ране компеттентних струучњака у
смислу укључивањ
ња и овог заахтева. У сл
лучају да је
е јавна набаавка добараа таква да за
з њено
дефинисање није потребна израда про
ојекта, у сп
пецификацијју производ
да обавезн
но треба
укључитти максимал
лно дозвољ
љену потрош
шњу енергије или воде у номиналн
ном и, по по
отреби, у
још некком карактееристичном режиму раада. С обзиром на то да
д се у наш
шој земљи у скорој
будућно
ости очекујее доношењ
ње правилни
ика о енерггетском обеележавању различитих уређаја
који тро
оше енергијуу, биће могууће навести и захтевануу класу енер
ргетске ефиккасности производа
у спецификацији пр
роизвода.
нергију и во
оду али неепосредно утичу
у
на
Техничкке спецификације добаара, која не троше ен
потрошњу енергије у неком објекту ил
ли производ
дном систему, по праавилу происстичу из
пројектне докумен
нтације. У сл
лучају да пр
ројектна доккументацијаа не постоји
и, треба размотрити
могућно
ост њене иззраде, уз наавођење заахтева везан
них за енергетску ефиккасност обје
екта или
системаа који је преедмет пројеекта у пројеектном задаатку. Ако то није могуће, треба потражити
одговар
рајућу стручну помоћ за припремуу техничке спецификац
с
ције. Стручно лице ће утврдити
у
техничке каарактеристике и њихове
које то меродавне
м
е вредности
и треба захтевати у конкретном
случају, као и техн
ничке станд
дарде на ко
оје се требаа позвати приликом
п
навођења те
ехничких
карактееристика.
Веома је тешко дати
д
општу препорукуу за укључи
ивање аспееката енерггетске ефиккасности
прилико
ом дефиниссања специ
ификација за
з набавку услуга, с об
бзиром на то да су оне
о врло
разновр
рсне. Када су у питаању услуге пројектовања и плаанирања, о
обавезно тр
реба на
одговар
рајући начин
н укључити захтев за енергетском ефикаснош
шћу у пројекктни задатакк где год
то има смисла. За остале
о
услуге треба спр
ровести стручну анализзу о начини
има на које утичу на
носно произзводном
потрошњу енергије и воде у неком јаввном објектту или у раадном, одн
процесуу, те на осн
нову ње сачинити одго
оварајућу сп
пецификацијју. Специфи
ичан случај набавке
енергеттских услуга подробнијее је објашњеен у поглављ
љу 14.
Ако је критеријум
к
за избор наајповољнијее понуде еко
ономски најповољнија понуда, нааручилац
може узети у обзи
ир и варијан
нте понуда које су под
днели понуђ
ђачи које исспуњавају минимум
м
захтева које је наввео у техниччким специ
ификацијамаа. Наручилаац је у том случају дуж
жан да у
конкурссној документацији наведе
н
мин
нималне те
ехничке спецификацијје које се морају
задовољ
љити у понууди са варијаантама. Ако
о понуда са варијантама
в
а није дозво
ољена, наруучилац је
дужан да
д то посебн
но нагласи у јавном поззиву и у конккурсној докуументацији.
15.1.3
3 Услови за
з учешће у јавној набавци
н
Аспект енергетске ефикасностти се можее укључити и у условее за учешћее понуђача у јавној
набавци
и и то кроз доказивање
д
е одговарајууће техничке
е и кадровске опремљеености и реф
ференци
релеван
нтних за кон
нкретну јавн
ну набавку. Када се рад
ди о јавним набавкама у оквиру пројеката
енергеттске ефикассности, треб
ба имати у виду да су
с за већину услуга и радова потребне
п
одговар
рајуће лицеенце, како за
з појединц
це, тако и за фирме (израда
(
студ
дија оправд
даности,
пројекто
овање, техн
ничка контрола, извођеење радова,, стручни наадзор), за штта понуђач мора да
прилож
жи одговараајуће доказзе. Поред тога, често
о је неопходно да п
понуђач рассполаже
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одговар
рајућом опр
ремом за извођење
и
р
радова,
о чему
ч
такођ
ђе треба даа приложи доказе.
Коначно
о, понуђач треба
т
да пр
ружи доказее да је већ реализовао
о сличне исп
поруке, рад
дове или
услуге и у сличном
м обиму, чиме потврђуује да ће би
ити у стању да испуни уговорне об
бавезе у
вези са конкретном
м јавном наб
бавком
15.1.4
4 Критери
ијуми за до
оделу угов
вора
Критери
ијуми за оцеењивање по
онуда и доделу уговораа могу бити:


Економски најповољни
ија понуда, или
и



Најнижа понуђена ценаа.

ијум еконо
омски најпо
овољније понуде
п
засн
нива се наа различиттим елемен
нтима у
Критери
зависно
ости од преедмета јавн
не набавке, као што су:
с понуђен
на цена, усл
лови плаћаања, рок
испорукке или извршења усл
луге или раадова, текуући трошкови, трошко
овна економ
мичност,
квалитеет, техничке и технолош
шке предноссти, еколошке предностти и заштита животне средине,
с
енергеттска ефикассност, условви сервисир
рања и теххничка пом
моћ, гарантн
ни период и врста
гаранци
ија, обавезее у погледуу резервних делова, пост‐гаранц
цијско одрж
жавање, есттетске и
функцио
оналне кар
рактеристикее и др. Нар
ручилац од
дређује релаативни значчај (пондер
р) сваког
елементта критери
ијума у кон
нкурсној до
окументацији, тако даа збир пон
ндера изно
оси 100.
Наручил
лац спровод
ди избор између
и
досттављених по
онуда прим
меном критеријума еко
ономски
најпово
ољније понууде тако што
ш
их ран
нгира на основу понд
дера одређ
ђених за елементе
критери
ијума.
Када се наручилац определи за
з критеријуум најниже понуђене
п
цеене, доделаа уговора се заснива
искључи
иво на понууђеној цени
и, што значи
и да их у слуучају да заххтеви за енеергетску ефи
икасност
нису наведени у сп
пецификацијама произввода, радовва или услуга није могућ
ће вредновати кроз
критери
ијум за избо
ор најповољ
љније понуд
де. Другим речима, уккључивање аспекта енергетске
ефикасн
ности у случчају примен
не критеријуума најниже
е цене могућ
ће је само ккроз специф
фикацију
роба, раадова или услуга.
У случајју економскки најповољ
љније понуде је у елеме
енте критер
ријума за иззбор понуде
е могуће
уврстити параметр
ре енергетскке ефикасно
ости. Тада ће
ћ техничкее спецификаације предсстављати
минимаалне захтевее које производи, радо
ови или усл
луге морају задовољити
и, а критери
ијуми за
доделу уговора ће
ћ у одређ
ђеној мери
и фаворизи
ирати енергетски ефи
икаснију по
онуду, у
зависно
ости од понд
дера елемеента критеријума енерггетске ефикасности. Оввим се јасно
о ставља
до знањ
ња да је наручилац вољ
љан да плати
и и нешто ви
ише за енер
ргетски ефикаснију пон
нуду, али
енергеттски ефикасн
на понуда неће
н
бити иззабрана ако
о је значајно
о скупља од
д осталих или ако не
задовољ
љава неки други
д
утврђеени критери
ијум.
С обзир
ром на наччело економ
мичности и ефикасноссти употреб
бе јавних средстава, у јавним
набавкаама у који
има се узи
имају у об
бзир аспеккти енергеттске ефикасности, еко
ономски
најпово
ољнија понууда треба даа буде критееријум за иззбор најповољнијег пон
нуђача кад год је то
могуће.
15.1.5
5 Елемент
ти уговора између наручиоца
н
а и понуђа
ача
Аспекти
и енергетскке ефикасности могу бити увед
дени и кро
оз елементте уговора између
наручио
оца и понуђ
ђача. Иако ови
о елементти немају утицај на дод
делу уговораа, морају би
ити јасно
наведен
ни у моделуу уговора који је саставн
ни део конкурсне докум
ментације.
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15.2 Јавне
Ј
наба
авке у којје се укљу
учују аспекти ене
ергетске ефикасно
ости
Искуства из ЕУ покаазују да је у раној фази укључивањ
ња аспеката енергетске
е
еефикасности
и у јавне
набавкее, када још није постојјао заокруж
жени правни оквир и потребно
п
искуство у примени,
увођење енергетскке ефикасно
ости у јавне набавке било
б
најцел
лисходније и најједноставније
започетти кроз јавнее набавке сл
ледећих про
оизвода и усслуга:
1. Набавке кан
нцеларијскее информати
ичке опреме
е;
2. Набавке урееђаја за кли
иматизацију;
3. Набавке елеемената сисстема унутраашњег и јаввног осветљеења;
4. Набавке мо
оторних вози
ила; и
5. Набавке гр
рађевинскихх и изолаци
ионих мате
еријала за потребе иззградње нових или
реконструкцију, санаци
ију или адап
птацију постојећих објекката.
Усвајањ
њем Закона о јавним наб
бавкама [2] и Закона о ефикасном
м коришћењу енергије [3], као и
о минималним критер
његове конкретизаације кроз Правилник
П
ријумима у погледу ене
ергетске
ефикасн
ности у посттупку јавне набавке
н
добара [5] је дошло
д
до вееликог напретка у овој области.
о
Овим сее Правилни
иком прописсују минимаални критер
ријуми у по
огледу енер
ргетске ефиккасности
које нар
ручиоци одр
ређују у посступку јавнее набавке до
обара. Ови критеријуми се примењују без
обзира на то да ли
и је за оцењивање понууда и додел
лу уговора одређен
о
кри
итеријум еко
ономски
најпово
ољније понуде или најниже понуђеене цене.
Минимаални критер
ријуми у погледу енерггетске ефикаасности про
описани ови
им Правилником [5]
примењ
њују се на наабавку:
рачунаре, notebook
1) Канцелар
ријске инфо
орматичке опреме
о
којаа обухвата персоналне
п
n
рачунаре, интегрисане
и
е рачунаре,, танке клијенте (енг. thin clients), физичке сервере
мањег фор
рмата и рад
дне станицее, мониторе
е и уређаје за обраду слике, као
о што су
фотокопир апарати, скеенери и виш
шенаменски
и уређаји;
идера са одеељком за заамрзавање хране;
х
2) Фрижидеера и фрижи
3) Уређаја за
з климатизацију;
4) Унутрашњ
њег и спољн
ног осветљеења.
Канцелааријска ин
нформатичкка опрема испуњаваа минимал
лне критер
ријуме ене
ергетске
ефикасн
ности ако испуњава најновије Eneergy Star[6] критеријуме
к
е енергетских својставаа који су
на сназзи на дан покретања
п
поступка јаавне набавкке а који суу објављени на одговварајућој
интернеет страници
и на којој се објављуују Energy Star критер
ријуми енеергетских сввојстава.
Канцелааријска инф
форматичка опрема мор
ра на себи имати
и
ознакку Тип I Enerrgy Star или понуђач
прилаж
же писану иззјаву да опр
рема испуњава минимаалне критер
ријуме енер
ргетске ефиккасности
уз којуу прилажее технички
и досије произвођач
п
а са вид
дно означееним релевантним
карактееристикама производа.
п
Фрижид
дери и фр
рижидери са одељко
ом за замрзавање хране испуњ
њавају мин
нималне
критери
ијуме ЕЕ акко имају класу енергеттске ефикассности А++++, односно индекс енергетске
ефикасн
ности (енг. Energy Efficciency Index)) EEI < 22 у складу са прописимаа којима се уређује
означаввање енергеетске ефикассности расхл
ладних уређ
ђаја за домааћинство. Доказ да фри
ижидери
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и фриж
жидери са одељком за замрзаавање хран
не испуњаввају миним
малне криттеријуме
енергеттске ефикасн
ности је одгговарајућа ознака
о
на ур
ређају или приложена л
листа са под
дацима о
расхлад
дном уређају за домааћинство у складу са прописом којим се ууређује ознаачавање
енергеттске ефикасн
ности расхлаадних уређааја за домаћ
ћинство [7].
Једнокаанални уређаји за кл
лиматизацијју испуњавају минималне критееријуме енергетске
ефикасн
ности ако имају классу енергетсске ефикасн
ности А ил
ли вишу, о
односно ако имају
номинални коефи
ицијент хлаађења (енгг. Energy Efficiency Ratio)
R
EER≥≥2,6 и ном
минални
коефицијент грејања (енг. Coefficient
C
o Performan
of
nce) COP≥2
2,3 за једно
оканалне, односно
COP≥3,1
10 за двокан
налне уређааје, у складу са прописо
ом којим се уређује
у
ознаачавање енергетске
ефикасн
ности уређааја за климаатизацију. Уређаји
У
за климатизац
цију који ни
ису двоканални или
једнокаанални испууњавају мин
нималне кр
ритеријуме енергетске ефикасностти ако имаају класу
енергеттске ефикассности А или вишу, односно
о
акко имају сеезонски коеефицијент хлађења
х
SEER≥5,1 и сезонски коефицијеент грејањаа SCOP≥3,40. Доказ да уређаји
у
испууњавају мин
нималне
критери
ијуме енергетске ефикаасности је одговарајућа
о
а ознака наа уређају ил
ли приложен
на листа
са подаацима о рассхладном уређају за домаћинство
д
о у складу са прописом којим се уређује
означаввање енергеетске ефикассности уређаја за климаатизацију [8
8].
Неусмерене сијалице намењен
не за унутраашње осветљ
љење испуњ
њавају мини
ималне криттеријуме
енергеттске ефикасн
ности ако имају
и
класу енергетске ефикасностти А, А+ или
и вишу одно
осно ако
имају EEI ≤ 0,24 и животни
ж
векк од најмањ
ње 8000 сати
и за класу А,
А односно EEEI ≤ 0,17 и животни
ж
век од најмање 15
5 000 сати за
з класу А+,, у складу са прописом
м којим се ууређује ознаачавање
енергеттске ефикасн
ности електр
ричних сијал
лица [9].
Усмерен
не сијалицее (сијалице са
с најмање 80% излазн
ног светлосн
ног зрачењаа унутар про
осторног
угла од
д  srad, што одговара конусу са углом од 120°) намењ
њене за унуттрашње освветљење
испуњавају минималне критер
ријуме ако имају класуу енергетскее ефикасноссти А, А+ ил
ли вишу,
односно
о ако имају EEI ≤ 0,40 и животни веек од најмањ
ње 8 000 сатти за класу А
А, односно EEI
E ≤ 0,18
и животтни век од најмање 15
5 000 сати за класу А+
+, у складу са прописо
ом којим се уређује
означаввање енергеетске ефикассности електричних сијалица [9].
Неусмерене сијали
ице намењене за спољаашње осветљ
љење испуњ
њавају мини
ималне криттеријуме
ако имаају класу енергетске еф
фикасности А+
А или вишу, односно ако имају EEEI ≤ 0,17 и животни
ж
век од најмање 16
6 000 сати у складу саа прописом којим се уређује ознаачавање енергетске
ефикасн
ности електр
ричних сијал
лица [9].
Усмерен
не сијалицее намењенее за спољаш
шње осветљ
љење испуњ
њавају минималне криттеријуме
ако имаају класу енергетске еф
фикасности А+
А или вишу, односно ако имају EEEI ≤ 0,18 и животни
ж
век од најмање 16
6 000 сати у складу саа прописом којим се уређује ознаачавање енергетске
ефикасн
ности електр
ричних сијал
лица [9].
Горе наведени криттеријуми ен
нергетске еф
фикасности не примењуују се на сијалице које служе
с
за
саобраћ
ћајну сигнализацију, као
к
ни на сијалице које се ко
ористе за сспецијалне намене
осветљеења.
минималнее критеријум
Доказ да
д сијалице испуњавају
и
ме енергетскке ефикасно
ости је одговарајућа
ознака електричнее сијалице или прилож
жена листа са подаци
има о сијал
лицама у сккладу са
прописо
ом [9] којим се уређуује означаваање енерге
етске ефикаасности елеектричних сијалица.
Доказ да
д сијалицее имају одгговарајући век
в трајањаа представљ
ља изјава п
понуђача узз коју се
прилаж
же технички досије
д
прои
извођача.
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15.3 С
Специфич
чност јав
вних набавки у окв
виру реализације п
пројеката
а
енергетск
ке ефикас
сности
Једна од
о најважни
ијих активности прили
иком припр
реме пројеккта енергетсске ефикасности је
припрем
ма технички
их специфи
икација за јаавну набавкку добара, услуга и раадова потре
ебних за
реализаацију пројеекта. Рентаб
билност пр
ројеката енергетске еф
фикасности веома заввиси од
квалитеета и цене по којој су наабављена од
дређена доб
бра, радови
и и услуге. Заато успех пр
ројекта у
великој мери зависси од адекваатне припрееме техничкке спецификкације.
ројектна до
окументација представљ
љају техниччке захтеве који су
Техничкке спецификације и пр
обавезн
ни саставни
и део конкуурсне документације а у којима су одређеене каракте
еристике
партија производаа, радова, материјала,
м
, опреме или услуга. Оне морајуу омогућитти да се
произво
оди, радови
и, материјал
ли, опрема, или услуге који се наб
бављају опишу на начин који је
наручиоца. Техничке спецификац
објективан и који одговара потребама
п
с
ције могу саадржати
захтеве у погледу квалитета,
к
перформанси, енергетскке ефикасно
ости, сигурности или ди
имензија
а односе се на обезбеђива
ње квалитеета, термин
о
нологију, ознаке, испи
итивање и методе
испитиввања, паковвање, обележавање и етикетирање
е
е. У случају набавке граађевинских радова,
техничкке спецификкације могуу садржати и прописе о нацртимаа и обрачуну трошкова, проби,
инспекц
цији и условвима преузи
имања, као и о техници или методуу градње.
Наручил
лац је дужаан да навед
де техничкее спецификаације у конкурсној доккументацији
и која се
односи на сваку појединачну
п
у јавну наб
бавку, уз по
озивање наа законе, теехничке прописе и
стандар
рде који се примењују у Републиц
ци Србији, а у случају каад таквих теехничких пр
рописа и
стандар
рда нема у Србији,
С
уз позивање наа европске стандарде
с
или европскее техничке лиценце
л
или зајеедничке теххничке спец
цификације. Наручилац
ц може у оквиру спецификација наавести и
функцио
оналне кар
рактеристикее или захтееве за извр
ршење посл
ла, који морају бити довољно
д
прецизн
ни и јасни како
к
би пон
нуђачи могли да припреме своје понуде,
п
а нааручиоци даа набаве
добра, услуге
у
или радове
р
који су у складу са њиховим
м објективни
им потребам
ма.
Доказ о усаглашености добара, услуга ил
ли радова са техничким
м спецификацијама мо
оже бити
деклараација о усаглашености, сертифи
икат, акред
дитација и други резуултати оце
ењивања
усаглаш
шености у складу са стан
ндардима и сродним документимаа за оцењиввање усаглашености
или бил
ло које друуго одговараајуће средсттво којим понуђач
п
докказује усагл
лашеност по
онуде са
техничкком спецификацијом. Битни
Б
захтееви који ниссу укључени у важећее техничке норме
н
и
стандар
рде, а који се
с односе на
н безбедно
ост и друге захтеве од општег интереса, мораају да се
примењ
њују и изричито наведу у конкурсно
ој документацији.
Иако је закон прилично преци
изан у погледу захтева за
з технички део конкур
рсне докуме
ентације,
у праксси се често
о јављају сл
лучајеви даа се јавне набавке у оквиру пр
ројеката енергетске
ефикасн
ности отежаано реализујју због греш
шака или нејјасноћа у теехничкој спеецификацији
и. Зато је
прилико
ом припрееме техниччке специф
фикације јаавне набаввке за реаализацију пројекта
енергеттске ефикасн
ности потребно имати следеће
с
у ви
иду:
1. Реализацијаа јавне наб
бавке велике вредности, од донош
шења одлуке до потпи
исивања
уговора, траје најмањее два месец
ца а реализзација јавнее набавке м
мале вредно
ости око
им пригово
ором понуђ
ђача се оваај период додатно
месец данаа. Сваким евентуални
продужава.. Период који
к
је на располагањ
њу за реализацију пројекта је најчешће
н

Страна 249

Приручник за
а енергетске менаџере
м
за об
бласт општинс
ске енергетике
е

ограничен, те понављаање јавне набавке
н
мож
же цео пројекат довестти у опасносст. То се
посебно од
дноси на про
ојекте који се реализујуу из донаци
ија. Такође, велики део
о радова
је везан заа грађевинсску сезону, тако да по
онављање јаавне набавке може по
омерити
радове ван сезоне или
и их одложи
ити за поче
етак наредне сезоне, ш
што све мож
же имати
специфичнее последиц
це у вези са обезбеђ
ђивањем ил
ли повлачеењем финансијских
средстава. Наручилац мора пажљ
љиво да пр
роцени да ли је у ко
онкретној си
итуацији
редности ил
ли више
могуће и целисходнијее реализоваати једну јаавну набавкку велике вр
јавних набаавки мале вр
редности;
2. Досадашњее искуство у реализаацији проје
еката енергетске ефи
икасности, посебно
општинскихх, показује да
д се на кон
нкурсе јављаа релативно
о мали број понуђача, многи
м
од
којих подно
осе непотпууне, односно
о неисправн
не понуде, што наручиоцу ствара додатан
проблем у смислу задовољавањаа законских одредби о минимално
ом броју иссправних
понуда. По
онуде најчешће бивајуу одбачене управо затто што техн
нички захте
еви нису
задовољени
и, што се угглавном мо
оже приписаати недовољ
љном знањ
њу особља понуђача
п
које припреема понуду (најчешће је
ј сачињаваа администр
ративно осо
обље, а не техничко
т
лице) а по
онекад и намерном превиђањуу чињеницее да техни
ички захтевви нису
задовољени
и;
нкурсне доккументације
е треба припремити са највећом могућом
м
3. Зато техниччки део кон
пажњом, каако би се иззбегле недо
оречености, недоследно
ости или греешке и на тај
т начин
спречила могућност
м
за пригово
оре понуђача. Препор
ручује се ттражење доказа о
квалитету предмета јаввне набавкее као што су::
а. Списак најважнијих испоручених до
обара, извеедених радова или пр
ружених
услууга у послед
дње три год
дине, са износима, датуумима, окон
нчаним ситууацијама
и ли
истама купац
ца односно наручилацаа;
б. Опи
ис понуђачеве техничкее опремљен
ности и апар
ратуре, мер
ра за обезбе
еђивање
квал
литета и кап
пацитета за истраживањ
ње и развој;
в. Изјаава о кључном техниччком особљ
љу и другим стручњац
цима који раде за
понуђача, који
и ће бити одговорни
о
ње уговораа, као и о лицима
за извршењ
одго
оворним заа контролу квалитета. Ако врста услуга
у
или радова то налаже,
потр
ребно је приложити и списак особља
о
са одговарајућ
ћим лиценц
цама за
пројјектовање или
и извођењ
ње радова;
г.

Узор
рак или фоттографија производа и описа радо
ова или услууга које ће понуђач
извеести, односн
но пружити;;

д. Потврда коју издаје овлаш
шћени орган
н или орган
низација за контролу кввалитета
којо
ом се потвврђује усклаађеност пр
роизвода, односно
о
усл
луга са теххничким
спец
цификацијам
ма или стан
ндардима тр
раженим у конкурсној
к
д
документаци
ији;
4. Као осн
нову за прип
прему техни
ичке специф
фикације трееба користи
ити главни, односно
идејни пројекат.
п
То
о се посебно
о односи на предмер раадова и потр
ребног мате
еријала;
5. Начин постављања
п
а техничких захтева тре
еба да буде такав да сее понуђачу помогне
да на прегледан
п
преми све доказе о испуњеност
и
начин прип
и захтева, а да се
понуђаччи који такве захтеве нее испуњавајју одврате од
о учешћа наа тендеру. Зато,
З
кад
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год је то
т могуће, захтеве
з
на основу који
их се врши бодовање треба пред
дставити
табелар
рно, а парам
метре квали
итета специфицирати што
ш егзактни
ије, уз позивање на
релеван
нтни документ (правил
лник, стандаард и сл.) и навођењее доказа којји треба
прилож
жити;
6. Успешна реализац
ција јавне набавке
н
је у интересу свих учесника, од нар
ручиоца,
п
д евентуалних спољни
до
их финансијера пројеккта. Зато треба што
преко понуђача,
више иззаћи у сусреет понуђачи
има у оквир
ру законом дозвољенихх могућностти. То се
посебно
о односи наа увид у пр
ројектну доккументацијуу или посетту објекту. На
Н тај се
начин доприноси
д
томе да на теендер присттигне више исправних п
понуда;
7. Када суу у питањуу набавке за које се
е тражи ви
ише доказаа о квалитету или
испуњености техни
ичких захтева, веома је
ј корисно припремити посебну листу
л
за
л
и траж
жити од понуђача да је попуне. ТТако ће се спречити
с
проверуу, тзв. чек листу,
случајевви ненамер
рног изоставвљања неко
ог од докум
мената и елиминисање
е добрих
понуђачча. Чек ли
исту је мо
огуће прош
ширити и документима потреб
бним за
установвљавање об
бавезних усслова, квал
лификацијам
ма и тражееним докум
ментима
финанси
ијског обезб
беђења.

15.4 Трошак
Т
јав
вне набав
вке
15.4.1
1 Стварни
и трошков
ви јавне набавке
н
Устаљен
на пракса приликом
п
и
извођења
јаавних набавки јесте да
д се најни
ижа понуђена цена
произво
ода, услуга или радоваа примењујее као одлуччујући критееријум за иззбор најповвољнијег
понуђачча, било такко што се он
на одређује као једини критеријум
м за избор, б
било тако што
ш јој се
придајее највиши релативни
р
з
значај
када се примењ
њује критеријум еконо
омски најповољније
понуде.. То само по
о себи није погрешно, под
п условом
м да је спец
цификација производа и услуга
исправн
но и довољн
но детаљно урађена. У спецификац
цијама се, међутим,
м
угл
лавном наво
оди само
минимаалан број по
отребних теххничких кар
рактеристика предмета јавне набаввке. Овакав приступ
има бро
ојне недосттатке, јер сее њиме не узима
у
у обззир да пред
дмет јавне набавке или његов
резултат имају сво
оје временско трајање, односно животни век
в
у којем
м такође ге
енеришу
трошкове. Детаљн
није разматрање ствар
рних трошкова предмеета јавне н
набавке је тешко
т
а
понекад
д и немогуће због инхерентних мањкавости
и рачуновод
дствених си
истема. У највећем
н
трошак јаавне набавкке сноси јеедан а опееративне тр
броју случајева,
с
н
непосредни
рошкове
експлоаатације преедмета јавн
не набавке други оргаан државнее управе, ззбог чега је
е тешко
укључитти оба криттеријума у набавку.
н
Таккође, специ
ификацију заа предмет јавне набавке често
припрем
ма служба која
к
није ко
орисник преедмета јавне
е набавке, те
т се набављ
љају произвводи или
услуге неадекватно
н
ог квалитетаа. Слично сее дешава и приликом групне
г
набаавке произввода или
услуга за
з више буџетских кор
рисника. У пракси јавн
них набавки
и у Европи се искристталисало
неколикко начелних препорукка о начини
има смањењ
ња стварно
ог (временсског) трошкаа јавних
набавки
и, јер укупни трошак оптерећује јаавни буџет у целини без
б обзира н
на то који буџетски
б
корисни
ик сноси појједине трош
шкове предм
мета јавне набавке.
Прва сее препорука односи на свођење наа најмању могућу
м
меруу потреба заа јавним наб
бавкама,
јер је њихово
њ
избегавање најб
бољи начин за избегаваање трошко
ова. Наравно
о, избегавањ
ње јавне
набавкее не треба да значи одрицање од потребаа, већ напр
ротив, задовољавање потреба
буџетскких корисни
ика ефикасн
нијим кориш
шћењем раасположивих ресурса. Ово је веома лако
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објаснити на прим
меру енергетске ефиккасности. Наа пример, свака уштееда енергије путем
адекваттног понаш
шања корисника умањиће потр
ребу за наабавком ен
нергената. Такође,
одговар
рајућа обукка и понашање операттера енерге
етских посттројења неп
посредно утиче
у
на
смањењ
ње потреба за одржавањем или наа продужењ
ње радног веека постројеења. Слично
о важи и
када је реч о возаччима у градсским трансп
портним пре
едузећима, јер начин вожње и упр
рављања
возилом
м непосред
дно утиче на
н потрошњ
њу горива, потребе
п
за сервисирањ
њем и век трајања
поједин
них система возила и во
озила у цели
ини.
Друга се
с препорукка односи на
н груписањ
ње јавних набавки, одн
носно на вр
ршење заједничких
јавних набавки
н
за више буџеттских корисн
ника. Предн
ност овакво
ог начина наабавке је мо
огућност
постизања ниже јединичне
ј
цене предм
мета јавне набавке и снижење администр
ративних
трошкова јавне наб
бавке. Међутим, требаа нагласити да заједничка јавна наабавка губи
и смисао
ако теххничка при
ипрема јавне набавкее није доб
бро извршена, односсно, ако потребне
п
специфи
икације пр
редмета јавне набавке нису адекватно
а
дефинисанее. Зато пр
риликом
планираања заједни
ичких јавнихх набавки тр
реба обавеззно обезбед
дити сарадњ
њу свих кори
исника и
ангажоввати стручн
на лица којја могу праавилно да процене и евентуално ускладе потребе
различи
итих корисн
ника. Груписсање јавне набавке, опште узев, представљаа добар приступ за
повећањ
ње ефикасности јавнихх набавки и не мора се
е нужно при
имењивати само на ене
ергетски
ефикасн
не јавне набавке. Мееђутим, овај је присттуп од поссебног значчаја за енергетску
ефикасн
ност зато штто подстичее тражњу за енергетски ефикасним
м производи
има и услугаама, што
посредн
но утиче на повећање броја
б
понуђ
ђача и на см
мањење трж
жишних цен
на. Ово пак доводи
до повеећања достуупности енер
ргетски ефи
икасних прои
извода и усл
луга и грађаанству и инд
дустрији,
што свее погодује даљем
д
разввоју енергеетски ефикасних произзвода и услуга, као и осталим
користи
има за друш
штво у целин
ни. Поред наведеног,
н
укрупњавањ
у
њем јавних н
набавки се смањује
проблем
м недостаттка стручн
них лица компетентн
них да пр
рипремају сложене техничке
т
специфи
икације за различите
р
пр
редмете јаввних набавки
и.
Трећа препорука
п
јее да се разм
матра стварни (временски) трошакк предмета јавне набаввке, а не
само његова
њ
набаавна цена. Овакав приступ називва се проц
цењивање ттрошкова животног
ж
циклусаа производаа (енг. Life Cyycle Cost Asssessment ‐ LC
CCA). Више о овој теми у поглављу1
15.4.2.
Четвртаа препорука је да се усп
поставе гран
нице цена за
з поједине врсте предм
мета јавне набавке,
н
како би се повећал
ла конкуренттност енерггетски ефикаасних произзвода у посттупку јавне набавке.
н
менити у слуучајевима када није мо
огуће процеенити укупни трошак предмета
Ово се може прим
јавне наабавке токо
ом његовог животног циклуса
ц
или уколико је та проценаа сувише сложена и
скупа, те
т нема опр
равдања заа њено врш
шење, с обзиром на реелативно малу вредно
ост јавне
набавкее. У таквим је случајеви
има могуће поставити границу, од
дносно макссимално допуштену
вредносст јавне наб
бавке чиме наручилац
ц показује да
д је вољан да плати ввише за ене
ергетски
ефикасаан произво
од. Овај сее приступ заснива
з
на јасно деф
финисаним и транспар
рентним
критери
ијумима ен
нергетске ефикасности. Наручил
лац може да дефинише макссимални
релативвни значај (п
пондер) за неки
н
критер
ријум енерге
етске ефикасности пред
дмета јавне набавке
који ће се вредновати уз цену производа. Ово конкретно значи да ће наруччилац плати
ити више
(максим
г пондера) ако понуђ
мално до дефинисано
д
ђени предм
мет јавне наабавке задо
овољава
критери
ијум енергеттске ефикассности иако му је цена виша од цеене понуђен
не алтернаттиве која
не зад
довољава или
и
у мањ
њој мери задовољавва критери
ијум енергеетске ефиккасности
(максим
мално до деефинисаног пондера).
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15.4.2
2 Разматр
рање трош
шкова жив
вотног ци
иклуса про
оизвода
Увођењ
ње критеријуума енергетске ефикасн
ности у јавну набавку добара
д
доби
ија свој пуни
и смисао
када сее производ који је преедмет јавнее набавке разматра у ширем
ш
врем
менском ко
онтексту,
односно
о откако је постао влаасништво нааручиоца до
о момента када заврш
ши свој радн
ни век и
буде оттписан и наа одговарајјући начин одложен. Тај период
д представљ
ља животни
и циклус
произво
ода када је он у посед
ду наручиоц
ца, док се тр
рошкови ко
оје у току то
ог периода направи
називајуу трошкови
и животног циклуса пр
роизвода. Ови трошковви су, у ствари, релеваантни за
оцену делотворно
д
ости јавне набавке.
н
Тр
рошкове жи
ивотног циклуса производа није могуће
унапред
д одредити,, већ само проценити
п
п
посебном
ан
нализом у циљу
ц
одабир
ра алтернаттиве која
наручио
оцу ствара најниже
н
дуго
орочне трош
шкове.
Да би се анализирали трош
шкови живвотног цикл
луса произввода, потреебно је по
ознавати
карактееристичне фазе
ф
и пар
раметре жи
ивотног ци
иклуса прои
извода кад
да је он у поседу
наручио
оца. Треба имати у вид
ду да за по
отребе ове анализе нијје неопходн
но узимати у обзир
трошкове током раазличитих фаза
ф
развојаа и произво
одње произзвода, већ ссамо трошкове које
произво
од прави заа наручиоцаа од момен
нта реализације јавне набавке до
о одлагања. У такве
трошкове спадају:


Трошкови набавке
н
и тр
ранспорта;



Трошкови изградње
и
ил
ли уградње;



Трошкови испитивања
и
и пуштања у рад;



Трошкови обуке
о
руковааоца произвводом;



Трошкови радне
р
снаге (руковаоца или операттера);



Трошкови енергије
е
и/и
или воде;



Трошкови осталих
о
потр
рошних матееријала;



Трошкови текућег
т
одрж
жавања (реззервни дело
ови, материјјал и рад);



Трошкови инвестицион
и
ног одржаваања;



Трошкови испадања,
и
каада је произзвод ван функције;



Администраативни трош
шкови (осигуурање, регистрација, наакнаде, итд..); и



Трошкови демонтаже
д
и одлагања..

д ових трош
шкова не по
остоје код неких
н
предм
мета јавне набавке.
н
На пример, пр
риликом
Неки од
набавкее сијалица треба разм
мотрити саамо директни трошак набавке, ттрошак ене
ергије и
евентуаално, трошаак одлагања. Међутим
м, приликом
м набавке котла за п
потребе даљинског
грејањаа треба разм
мотрити све наведене тр
рошкове за претпостављ
љени режим
м рада.
Нажало
ост, уобичајјена је праакса да је директни трошак наабавке једи
ини или је
едан од
одлучујућих елемеената критееријума за набавку пр
роизвода. Међутим,
М
акко производ
д троши
енергијуу, расходи за
з енергију и евентуалн
но одржавањ
ње ће сигур
рно превазићи трошак набавке.
н
Ово се лако
л
може објаснити
о
наа једноставн
ном пример
ру инкадесцентне и ком
мпакт‐флуо сијалице
с
(енг. Co
ompact Fluorrescent Light Bulbs ‐ CFFL). Инкадессцентна сијаалица снагее 100 W у току свог
радног века од 15
500 часова потроши 150 kWh, од
дносно 5,25
5 EUR (~0,035 EUR/ kW
Wh), док
еквивал
лентна комп
пакт‐флуо си
ијалица од 23
2 W у току истог перио
ода потроши
и 34,5 kWh односно,
о
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1,21 EU
UR (~0,035 EUR/kWh). Набавна цена инкад
десцентне сијалице и
износи 0,3 EUR, а
квалитеетне компаккт‐флуо сијалице 3,3 EU
UR, при чемуу је век трајања потоњ
ње 6000h, штто значи
да ће у току радно
ог века једнее компакт‐ф
флуо сијалиц
ца бити поттрошене четтири инкаде
есцентне
сијалиц
це. Сведени трошак од
длагања је занемарљив
з
в и једнак је
ј за обе си
ијалице. Из овог се
скупља, токком свог
пример
ра види да је компакт‐ф
флуо сијали
ица, иако ин
ницијално вишеструко
в
животно
ог циклуса 2,73
2
пута јеф
фтинија (8,13 EUR) од инкадесценттне сијалицее (22,2 EUR).. Стога је
избор компакт‐флу
к
уо сијалицее бољи, а јаавна средсттва се у том
м случају ккористе ефи
икасније.
Предности избора компакт‐фл
луо сијалицее су још већ
ће ако се узм
му у обзир и остале друштвене
користи
и (нижа по
отрошња енергије,
е
м
мања
токсиччна емисијја и емисија СО2 пр
риликом
произво
одње енерги
ије).
Неопход
дно је на од
дговарајући
и начин извршити категоризацију трошкова зза потребе анализе.
а
Ако је трошкове мо
огуће повезати са неком
м излазном
м величином
м радног про
оцеса, онда се ради
о тзв. директним
трошковим
д
ма (нпр. тр
рошкови ен
нергије могуу непосред
дно да се вежу за
директни тр
оствареену производњу), а ако то није моггуће урадити, онда су у питању инд
рошкови
(нпр. тр
рошак помоћних служ
жби радне јединице која
к
користти производ
д, трошак радника
задужен
них за одрж
жавање). Уобичајена је пракса да се
с за трошккове које није могуће директно
д
исказати, врши тзвв. нормизац
ција, односн
но процењујје се њиховво учешће у излазној је
единици
произво
ода. Трошко
ови се могу разликовати
и по времен
ну настанка (прошли, саадашњи и буудући) и
по пром
менљивости
и (фиксни и променљивви). Такође,, трошкови се могу изр
разити на раазличите
начине,, нпр. укупни
и трошкови, јединични трошкови (нпр.
(
по кил
лометру (km) пређеног пута или
тони (t) производа)). Компонен
нте укупног трошка се најчешће
н
изражавају у виду збира фиксног
и промеенљивог тро
ошка (израж
женог множеењем јединичног трошка и броја о
остварених излазних
и
јединиц
ца).
На који
и ће начин бити проц
цењен трош
шак током животног циклуса
ц
про
оизвода зависи од
У навед
сложено
ости и функције
ф
п
производа.
деном при
имеру сијалице кор
ришћена
јенајјед
дноставнија методологи
ија за процеену трошковва животногг века сијали
ице, јер се њоме
њ
не
узима у обзир вреедност новц
ца у времен
ну. Као таква, погоднаа је за веом
ма грубу пр
роцену у
најједно
оставнијим случајевимаа, попут изб
бора измеђуу инкадесцентне и комп
пакт‐флуо сијалице.
Међутим, када се ради
р
о комп
плекснијим случајевима
с
а, где се очеекују велики
и почетни раасходи и
рсни трошко
ови и прихо
оди током животног века
в
производа, неопхо
одно је укљ
ључити у
разновр
разматр
рање и вред
дност новцаа у времену и свести тр
рошкове цел
лог животно
ог века на садашњу
с
вредносст. Потребн
но је, такођее, узети у обзир
о
инфлацију и пор
раст цена релевантних улаза у
радни процес
п
(нпр
р. енергије). Анализа може
м
бити јо
ош сложени
ија, ако предмет јавне набавке
током свог животтног века остварује
о
и приходе, што је слуучај у пројјектима енергетске
ефикасн
ности. Зато се у такви
им случајеввима проце
ена укупнихх трошковаа и прихода током
животно
ог века про
оизвода и њихова
њ
евал
луација врш
ше у оквируу студије оп
правданости
и. Метод
нето саадашње вредности и метод инттерне стопе
е рентабилности пред
дстављају најчешће
н
коришћ
ћене начинее за евалуац
цију трошко
ова и прихо
ода током животног
ж
веека произво
ода. Ако
није пр
редвиђена израда таквве студије, препоручуује се да наручилац п
пре израде главног
пројектаа техничкогг система наручи
н
израаду елабораата о исплаативости пр
редложеног идејног
техничкког решења у којем ћее бити проц
цењен трош
шак животно
ог века техн
ничког реше
ења или
његовихх компонен
нти и евенттуално разм
мотрена ал
лтернативнаа решења. Када се наабављају
поједин
начни произзводи за које није потреебна израдаа пројектне документац
ције, препор
ручује се
да неко
о стручно ли
ице изврши процену тр
рошкова жи
ивотног цикл
луса, јер у ттаквим случчајевима
проценаа најчешће није сувиш
ше комплико
ована, чак и уз узимањ
ње у обзир вредности новца у
времену.
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Трошак животног циклуса
ц
производа, рад
дова или усл
луга се у јаввну набавкуу укључује углавном
у
посредн
но, и то кро
оз захтевану техничку спецификацију или кр
ритеријуме за избор предмета
јавне набавке.
н
Др
ругим речима, наручи
илац унапре
ед треба да
д сагледа колики је трошак
животно
ог циклуса вољан да плати
п
и да у складу с тиме дефини
ише специф
фикације пр
роизвода
које наручује. Разлог за такаав начин индиректногг укључивањ
ња, осим у најједносттавнијим
случајеввима, лежи у чињениц
ци да је иззузетно тешко захтеватти од понуђ
ђача да сам
ми врше
прорачуун трошкова животногг циклуса и представљ
љају га у по
онуди. Захтеевани параметри у
техничккој спецификацији мор
рају бити реепрезентативни, провер
рљиви и до
овољно детааљни да
добро одражавају
о
т
трошкове
ал
ли и да буд
ду јасни понууђачу. Критееријум за оц
цену понуде
е који се
односи на трошак животног циклуса
ц
прои
извода треб
ба да буде јасно
ј
образл
ложен у кон
нкурсној
документацији.
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16. Специф
фичност
ти прип
преме пр
ројеката
а енерге
етске
фикасно
ости у поједини
им систе
емима
еф
16.1 Електрич
Е
чна енерги
ија
Електри
ична енергијја која се ко
омерцијално
о користи представља врсту финал
лне енергије
е која се
сматра најквалитеттнијим обли
иком енергије, како у по
огледу трансспорта и дистрибуције, тако и у
погледуу коришћењ
ња. Основне предно
ости електр
ричне енер
ргије произзведене у оквиру
електро
оенергетског система у односу на друге
д
врсте енергије
е
су:


Релативно једноставан, економи
ичан и поууздан пренос и дистр
рибуција од
д места
п
производње до места потрошње;



Релативно једноставна и економична тран
нсформација у зависн
ности од потребне
п
даљине прееноса;



Тренутна раасположиво
ост за корисн
ника и



Релативно једноставно
ј
о и ефикасно
о трансформ
мисање у др
руге врсте енергије (мехханичка,
светлосна, топлотна и др.) на меесту крајње
ег коришћењ
ња. Захваљуујући овој особини
електрична енергија се
с користи у свим сектторима потр
рошње (инд
дустрија, саобраћај,
домаћинствва и др.) где
г
задовољава широ
ок спектар потреба р
различитих крајњих
корисника, од индукци
ионих пећи у ливницам
ма, преко шинског
ш
транспорта до апарата
нство.
са домаћин

Коришћ
ћење електр
ричне енер
ргије има и своју негаативну страану која се односи наа знатан
негативан утицај на
н животну средину процеса
п
про
оизводње електричне
е
енергије и мањим
делом њеног тран
нспорта и дистрибуциј
д
је. Електриччну енергијју није моггуће акумул
лирати у
значајним количинама што за послед
дицу има константну
к
потребу б
балансирањ
ња њене
произво
одње и потр
рошње.
16.1.1
1 Електрична енер
ргија – основни појм
мови
Ради лаакшег разум
мевања тем
ма из поглавља 16.1 у наставку суу укратко о
објашњени основни
појмови
и из електро
отехнике.
Наелекттрисање је основна
о
осо
обина некихх елементар
рних честиц
ца које град
де атоме па се стога
може сматрати
с
и једном од
д основних особина материје.
м
Физичка једи
иница за количину
наелекттрисања је кулон (С). Носиоци наелектрисањ
ња у атомуу су позитивно наелекктрисани
протони
и p+ који се налазе у језгру атом
ма и негати
ивно наелекктрисани ел
лектрони e‐ који се
налазе у електронсском омотаччу. Број елекктрона у ато
ому је једнак броју проттона тако даа је атом
у целин
ни неутралан. Обе врстее честица имају једнаку количину наелектриссања од 160
02 х 10‐19
С. За разлику
р
од протона
п
који се тешко могу одвојити од језгр
ра, електро
они из електтронског
омотачаа релативно
о лако моггу напустити
и атом при
и чему најччешће прелазе на друуги атом
формир
рајући тако позитивне и негативне јоне. У осн
нови исти пр
роцес је узр
рок настанкаа макро‐
наелекттрисања штто за посл
ледицу имаа да неко тело мож
же бити нааелектрисан
но само
целобро
ојним умно
ошком елем
ментарног наелектриса
н
ања. Значи, макро тело
о је наелекктрисано
ако нем
ма исте коли
ичине позитивног и негаативног нае
електрисањаа или када ссу та наелекттрисања
неравно
омерно расп
поређена наа њему.
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У околи
ини сваког наелектриса
н
ања постоји
и електрично поље. У свакој
с
тачки
и електричн
ног поља
делује одређена
о
си
ила на наелектрисање које се ту наађе изазиваајући њиховво померање унутар
поља. Интензитет
И
о силе по јединици наелектрисањ
ове
ња представвља јачину еелектричног поља у
тој тачкки која је директно сраазмерна кол
личини и обрнуто
о
расттојању од н
наелектрисаања које
ствара поље.
п
Ово за последицу има да је
ј за помер
рање неког наелектриссања из једн
не тачке
поља у другу потр
ребно изврш
шити одређ
ђени рад. Зависно
З
од тога како ссе врши по
омерање
наелекттрисања рад
д врши сил
ла електричног поља или
и нека спољашња си
ила. Током кретања
наелекттрисања у пољу мењ
ња се његгова потенц
цијална енергија. Сил
ла која де
елује на
наелекттрисање и његова
њ
потеенцијална енергија у датој тачки поља
п
су у д
директној ср
размери.
Зато сее свака тачкка поља мо
оже описатти скаларно
ом величином која је једнака ко
оличнику
потенци
ијалне енергије у датој тачки пољаа и количине
е наелектри
исања. Ова ввеличина по
озната је
под наззивом потен
нцијал елекктричног поља и обичн
но се означава грчким словом . Разлика
потенци
ијала измеђ
ђу две тачкее електричн
ног поља пр
редставља напон
н
и озн
начава се сл
ловом U.
Јединиц
ца за потенц
цијал и напон је волт (V). Значи, рад
р који је потребно
п
иззвршити за кретање
наелекттрисања из једне
ј
у друггу тачку пољ
ља сразмеран је разлици потенцијаала, односно
о напону
између те две тачкее поља.
ична струја представљаа усмерено кретање нааелектрисањ
ња које се о
одвија под утицајем
у
Електри
електри
ичног поља. За њено постојање неопходно
о је да у средини
с
(пр
роводнику) постоје
слободн
ни носиоци наелектриссања (електр
рони, јони) и електричн
но поље (разлика потен
нцијала).
Зависно
о од средине кретање наелектриса
н
ања може се
е вршити наа различите начине. На пример,
у метал
лним прово
одницима крећу
к
се сл
лободни ел
лектрони до
ок се у елеектролитим
ма крећу
позитиввно и негати
ивно наелектрисани јон
ни.
Величин
на којом се описује елеектрична струја је инте
ензитет елекктричне струује која се означава
о
словомI и која у сво
ојој суштини
и представљ
ља количинуу наелектри
исања која у јединици времена
в
протекн
не кроз провводник. Једи
иница за интензитет електричне сттрује је ампеер (А).
Материјали имају различите особине
о
у односу
о
на провођење
п
е
електричне
струје. Маттеријали
чија је структура таква
т
да по
остоје слоб
бодни носиоци наелекктрисања пр
ружају мали отпор
кретањуу наелектри
исања и сто
ога спадају у проводни
ике. Типични проводни
ици су метали (нпр.
сребро, бакар, алууминијум, итд.).
и
Са др
руге стране, материјал
ли који пруужају великки отпор
кретањуу наелектри
исања су изо
олатори или
и диелектри
ици. Типичн
ни изолатори су неметаали (нпр.
стакло, керамика, гума, итд.). Мера супро
отстављањуу кретања наелектрисања кроз проводник
назива се електриччни отпор и означава сее словомR а изражава се у омима (Ω). Отпор највише
зависи од
о карактер
ристика матееријала проводника али и од његових дименззија:
R (Ω) = Ωm) x l (m
m)/S (m2)
Где су:

Ω
Ωm) ‐ специф
фична отпор
рност материјала;
l (m) ‐ дужина проводника;
п
;
S (m
m2) ‐ попречн
ни пресек пр
роводника.
У нормаалним условвима не посстоје идеалн
ни проводници. Током проласка еелектричне енергије
е
кроз проводник увеек се један њен
њ део губ
би, односно претвара у топлоту.
ично коло јее затворени
и ток електр
ричне енерггије који у најједностав
н
внијем случају чине
Електри
извор, проводник и потрошаач (пријемн
ник) електричне енерггије. Веза и
између инте
ензитета
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електри
ичне струје кроз
к
коло (д
део кола) и напона на извору
и
(делу кола) деф
финисана је Омовим
законом
м који предсставља један од основн
них закона у физици:
I (A
A) = U(V)/R (Ω)
(
Снага ел
лектричне струје
с
је јед
днака производу напон
на на делу струјног
с
кола и струје која
к
кроз
њега тече. Снага сее означава сл
ловом Ра јед
диница за снагу је ват (W):
P(W
W) = U(V) х I(A)
I
ћењем електтричне струује троши сее електрична енергија (ознака
(
Е) која прелази
и у друге
Коришћ
облике енергије: топлотну, светлосну, механичкуу, итд. Елеектрична ен
нергија јед
днака је
произво
оду снаге (P) и временаа (t) у коме јее та снага ан
нгажована.
Е(JJ) = P (W) х t (s)
Јединиц
ца за енерги
ијује џул (Ј)). Ипак, у ел
лектротехни
ици је много чешће је употреби изведена
и
јединиц
ца киловатссат (kWh) ко
оја се доби
ија када се снага потро
ошача изрази у киловаатима, а
време ангажовања
а
а у сатима. На
Н пример, сијалица сн
наге P = 100
0 W = 0,1 kW
W, за време
е t= 10 h
потроши:
E =0,1
1 kW х 10 h =1
= kWh, еле
ектричне енеергије
M
1 kWh садржи 3,6 MJ:
1 kWh = 10
000 W х 3600
0 s = 3600000 J = 3.6 х10
0 6 J = 3.6 MJ
шена електр
рична енерггија се најчеешће израж
жава у kWh јер
ј је то
У свакодневном животу утрош
практиччно за прораачун и зато што би бројјне вредноссти електриччне енергијее изражене у Ј биле
веома велике.
в
У сваком извору ел
лектричне сттрује постојје два пола, позитивни (+) и негати
ивни (‐). Еле
ектрична
струја кроз
к
коло тече
т
све док постоји разлика
р
поттенцијала на половимаа извора. За трајно
протицаање струје кроз
к
електри
ично коло потребно је да
д се одржаава стална р
разлика поте
енцијала
на поло
овима извор
ра, односно да се у њем
му трајно вр
рши раздвајјање негати
ивног од поззитивног
наелекттрисања. Оссновна караактеристика сваког извора електри
ичне струје је електром
моторна
сила ко
оја представвља рад којји је потреб
бно извршити по једин
ници количине наелекттрисања
ради рааздвајања позитивног
п
о негативн
од
ног наелектр
рисања у иззвору струјее. Када у ко
олу нема
потрошача на по
оловима иззвора настааје разликаа потенцијала (напон
н) која је једнака
електро
омоторној си
или извора.. Када се стр
рујно коло затвори
з
на половима
п
иззвора напон
н постаје
мањи од електромоторне силее због посто
ојања унутраашњег отпор
ра извора.
лима у којим
ма постоје извори
и
струјје код којихх се не мења поларитетт полова
У електричним кол
(један пол
п
је увекк позитиван
н, а други негативан),, струја којја протиче кроз коло је увек
једносм
мерна и крееће се од по
озитивног каа негативно
ом полу. Овакви извори
и струје су називају
једносм
мерним, а сттруја коју ствварају називва се једноссмерна струјја (енг. direcct current – DC).
D
У електтричним ко
олима у ко
ојима посто
оје извори струје код којих се н
наизменично мења
полариттет полова електричнаа струја наи
изменично мења
м
интен
нзитет и см
мер током времена.
в
Овакви извори струује су називвају наизмен
ничним, а струја коју сттварају нази
ива се наизм
менична
струја (еенгл. alterna
ating curren
nt – AC). Нап
пон ових иззвора мења се такође п
периодично
о. Време
након кога
к
се понавља иста вр
редност интеензитета нааизменичне струје, одно
осно напонаа назива
се период наизмен
ничне струјее и означаваа се са Т а мери у секундама (s). Рееципрочна вредност
в
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периодаа назива сее фреквенција. Фреквеенција се означава сло
овом fа меери у херци
има (Hz).
Наизменична струуја, односно
о напон суу осцилатор
рног каракттера и преедстављају синусне
функцијје времена:
u = Um sint
i = Im sin (t ‐ )
Где су:
дности струјее, односно напона;
н
u, i – треенутне вред
Um i Im – максималн
не (амплитуд
дне) вредно
ости струје, односно напона;
 = 2f – кружна фр
реквенција;
f – фрекквенција и
 ‐ фазн
ни угао, односно фазни померај стр
рује у односсу на напон.
У нашем
м електроен
нергетском систему (ЕЕС), као и у Европи,
Е
прен
нос и дистрибуција еле
ектричне
енергијее врши се на
н наизмени
ичном напону учестано
ости 50 Hz, што
ш значи д
да је период
д 0.02 s а
кружна фреквенци
ија 314 s‐1. У неким земљама
з
(С
САД, Канадаа, део Јапана, итд.) пренос и
дистриб
буција електтричне енер
ргије врши се
с на 60 Hz.
У електр
ричним колима струје могу
м
постојаати три врсте потрошача:
1. Омски или термо
огени;
2. Индуктивни и
цитивни.
3. Капац
У електр
ричним колима једносм
мерне струјее нема разл
лике у понаш
шању индукктивног потр
рошача и
термогееног потрош
шача еквиваалентне отп
порности (уу граничном
м случају акко је његовва омска
отпорно
ост мала ин
ндуктивни отпор
о
се по
онаша као кратак
к
спој)), док присууство капац
цитивног
отпора значи преки
ид струјног кола.
к
У електтричним кол
лима наизм
меничне струује индукти
ивни потрош
шач ствара и
индуковану контра‐
електро
омоторну си
илу која се супротстављ
ља наизмен
ничном напо
ону кола те проузрокујје фазно
заостајаање струје за напоном за
з /2. Индууктивни отпо
ор се означаава са ХL и и
износи:
ХL=L
Где су:
 = 2f – кружна фр
реквенција;
L– индуктивност, јеединица хенри (Н)
ни потрошачи постају проводни
п
ал
ли проузроккују струју ссразмерну напону
н
и
Такође, капацитивн
капациттету кондензатора што проузрокујее да струја фазно
ф
предњ
њачи у одно
осу на напон за /2.
Капациттивни отпор
р се означавва са Xc и изн
носи:
Xc = 1/C
Где су:
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 = 2f – кружна фр
реквенција;
С – капаацитет кондензатора, јеединица фар
рад (F)
Збир ин
ндуктивног и капацити
ивног отпор
ра представљ
ља реактиввни отпор ккола који се
е назива
реактан
нса:
X = XL ‐ Xc
У највећ
ћем броју сл
лучајева у ел
лектричним
м колима наизменичне струје сусреећу се све три групе
потрошача. Укупан отпор такво
ог кола се оззначава са Z и назива сее импендан
нса:
Z=

L

1/C

п
изм
међу напона и струје у тааквом колу износи:
Фазни померај
 = arc
a tg (L‐1/
C)/R
Док Омов закон за такво коло гласи:
U=ZxI
ма наизмени
ичне струје због постојања индукттивног и/или капацитиввног отпораа постоји
У колим
фазни померај
п
струује у односуу на напон, зато
з
у такви
им колима постоје
п
три вврсте снаге: активна
(Р), реакктивна (Q) и привидна снага
с
(S) које су међусо
обно повезане величинее и приказујју се тзв.
троугло
ом снаге.

Слика 16‐1‐1:
1
Време
енска промена напона и интензитета наизменичн
не струје

Слика 16
6‐1‐2: Троугао
о снаге у колу наизмениччне струје
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P = U I cos 
Q = U I sin 
S2 = P2+Q2
Где су:
cos  = P/S
P ‐ фактор
р снаге;
U = Um/√
√2 ‐ ефективна вредносст напона и
I = Im/√2
2 ‐ ефективн
на вредност струје.
Ефективвне вредноссти струје, односно
о
нап
пона су еквивалентне вредности јједносмерне струје,
односно
о напона ко
оје на омско
ом отпору производе
п
исту
и
снагу као
к и посматрана наизм
менична
струја, односно
о
нап
пон.
Мерна јединица
ј
заа активну сн
нагу је ват (W
W) а за реакктивну снагуу вар или во
олтампер ре
еактивни
(VAr). Мерна
М
једин
ница за при
ивидну снагуу је волтампер (VA). Најчешће су у употреби хиљаду
пута већ
ће јединице kW, kVAr и kVA. С обзиром
о
да се рад, од
дносно енер
ргија, израж
жава као
произво
од снаге ур
ређаја и вр
ремена ангаажовања ур
ређаја најчеешће кориш
шћена једи
иница за
активнуу енергију јее киловатсатт (kWh), јед
диница за реактивну ен
нергију је ки
иловарсат (kVArh) a
јединиц
ца за привид
дну снагу је киловолтам
мперсат (kVA
Ah).
У практтичном сми
ислу омски или термогени потрошачи су он
ни потрошаччи у којимаа се сва
електри
ична енерги
ија претвар
ра у топлоттну енергијју (нпр. греејачи). Произведена топлотна
т
енергијаа је директн
но сразмерн
на омском отпору
о
потрошача. Инд
дуктивни по
отрошачи су сви они
који имају намотајее проводника (калемовве) у којима се протицањем наизменичне струује мења
магнетн
ни флукс услед чегга се стваара индукована електромоторн
на сила, односно
електро
омагнетно поље.
п
Типи
ични индукктивни потр
рошачи су електромотори. Капацитивни
потрошачи су сви уређаји ко
оји у себи садрже кон
ндензаторе који акумуулирају еле
ектричну
бављање фуункције уређ
ђаја (нпр. стаартери флуо
о цеви).
енергијуу која је поттребна за об
С обзир
ром да се ел
лектричне инсталације
и
састоје од кола са различитим по
отрошачима у њима
се увекк троши и активна и реактивна електрична енергија, али њихов однос мож
же бити
различи
ит зависно од
о учешћа по
ојединих група потрошача.
Реактиввна енергијаа је неопходна за стваарање и одржавање ел
лектромагнетних пољаа која су
неопход
дна за рад појединих
п
ур
ређаја (нпр. електромотори, трансф
форматори и др.). Ова енергија
е
не пред
дставља ко
ористан рад
д али се повлачи изз дистрибуттивне мреж
же, односн
но такви
потрошачи троше и активну (kWh)
(
и реаактивну ене
ергију (kVArrh), а при томе искори
ишћавају
само акктивну енергију. Укупнаа енергија коју овакви потрошачи
преузму из мреже представља
п
привидну енергијуу (kVAh). Раније пом
менути одн
нос измеђуу активне и привидн
не снаге
предстаавља већ поменути факттор снаге:
co
os  = активвна снага/пр
ривидна снага
Фактор снаге можее имати вреедност од 0 до 1. Позн
навањем његове
њ
вредности за ко
онкретан
уређај или
и конкреттног потрош
шача може се процени
ити потрошњ
ња реактивн
не енергије
е. Што је
фактор снаге ближ
же нули, већ
ћа је потрош
шња реактивне енергије. У случајуу да је факто
ор снаге
једнак 1,
1 потрошачч не троши реактивну
р
е
енергију,
односно сва преузета енеергија претввара се у
користаан рад. Таква ситуација је, на пример, код грејача, где се сва
с преузета енергија претвара
п
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у топлотту. У општем
м случају, у електрични
им инсталац
цијама вред
дност фактора снаге мо
оже бити
различи
ита и зависсиће од вр
рсте уређајаа који су прикључени
п
и и од наччина њиховвог рада
(неоптерећени, под
д пуним опттерећењем, итд.).
ична струја производи
п
с у генератторима. Принцип рада генератора
се
г
наизменичн
не струје
Електри
засниваа се на закону електром
магнетне ин
ндукције пр
рема којем је
ј индуковаана електром
моторна
сила сразмерна брзини промеене флукса кроз
к
површину коју огр
раничава затворени проводник
(калем) који се окр
реће у магнеетном пољуу. Као резултат у проводнику ће наастати наизм
менична
струја. Генератори
Г
са само јед
дним провод
дником нази
ивају се мон
нофазни. Међутим, ген
нератори
могу би
ити и вишеф
фазни (поли
ифазни). Дан
нас се најче
ешће користте трофазни
и генератори. Такви
генераттори се састтоје од статтора са по три групе навоја и ро
отора са ел
лектромагне
етом. За
обртање ротора ко
ористи се мееханичка енергија из раазличитих извора. У нам
мотајима сттатора се
индукују три електтромоторнее силе исти
их вредностти и фреквеенције али које су ме
еђусобно
фазно померене
п
заа 2π/3. Њихо
ов фазни по
омерај је последица просторног раазмештаја у статору.
Намотајји генерато
ора (линијскки проводн
ници) су об
бично спојени у звезд
ду, односно једним
својим крајем су сп
појени у зајједничку таччку (звездиште). Звездиште се оби
ично уземљ
љује и на
њега сее везује нултти (неутралн
ни) проводн
ник. У трофаазном систему наизмен
ничне струје
е напони
између било ког фазног про
оводника и нултог пр
роводника називају сее фазни наапони и
означаввају се са E.
E Напони између
и
два фазна про
оводника наазивају се линијски напони и
означаввају се са U. Активна снаага (kW) тро
офазног систтема израчунава се из:
P = √3 UI cos 
P = 3 E I cos 
Где је I интензитет
и
струје у једн
ном линијскком проводн
нику.
Реактиввна снага (kV
VAr) трофазн
ног система израчунаваа се из:
P = √3 UI sin
Привид
дна снага (kV
VA) трофазно
ог система израчунава
и
се из:
S = √3 UI
Трофазн
ни генераттори предсттављају осснов трофаззног систем
ма снабдеввања електтричном
енергијо
ом јер се у њима производе три наиззменичне струје
с
једнааких ампли
итуда и
фреквен
нције, које са
с касније преносе
п
трофазним пре
еносним вод
дом ка потр
рошачима који
к
опет
могу би
ити трофазни или једно
офазни. Тро
офазни елекктроенергетсски системи
и данас дом
минирају
како у производњи
п
и, тако и у преносу
п
и ди
истрибуцији
и електричне енергије јер су еконо
омичнији
од еквивалентног монофазног
м
г или двофаззног системаа.
16.1.2
2 Електро
оенергетс
ски систем
м
Електро
оенергетски систем (ЕЕЕС) је сло
ожени технички систеем чија је основна улога
у
да
економично и поуздано снабд
дева потрошаче довољ
љним количчинама квал
литетне еле
ектричне
енергијее. У ЕЕС одввија се низ сл
ложених и међусобно
м
зависних
з
теххнолошких процеса:
1.
2.
3.
4.

Обезбеђиваање примар
рне енергијее за произво
одњу електр
ричне енерггије;
Производњ
ња електричн
не енергије;;
Пренос електричне енеергије;
ија електриччне енергијее и
Дистрибуци
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5. Потрошња електричне
е
енергије.
о ових проц
цеса предсттавља посеб
бну економсску делатносст која се од
двија се у по
осебним
Сваки од
техноло
ошким систтемима. Иаако нема технолошке везе са ЕЕС делаатност снаб
бдевања
електри
ичном енер
ргијом (трго
овина на веелико и мало) врло чеесто се раззматра у скклопу са
делатно
остима у окввиру ЕЕС.

Слика 16‐1‐3: Електроенергеттски систем (ЕЕС)
(

У општеем случају ЕЕС
Е је мрежн
ни систем који обухватаа територијуу једне држ
жаве и по пр
равилу је
инкорпо
ориран у шири
ш
регион
нални систеем. Поред ЕЕС
Е у мрежн
ни систем сспада још и систем
снабдеввања природним гасом
м. Заједничкка карактери
истика свих ових систем
ма је да се испорука
и
енергијее од произввођача до потрошача
п
о
обавља
прекко преноснее мреже којја је у својој основи
природни монопол
л у оквиру јеедне земљее. Специфиччност овакви
их система јје у оштром
м захтеву
за балаансирањем производњ
ње и потр
рошње јер су могућн
ности усклаадиштења енергије
е
ограниччене и углаввном се одн
носе на малее количине енергије. Када
К
се ради
и о ЕЕС, он треба
т
да
обезбед
ди и одговаарајући квал
литет електтричне енер
ргије у погледу напона и фреквенце. Због
своје вееличине и комплексно
ости овакви
и системи су
с веома сккупи, па се увек проје
ектују за
снабдеввање велико
ог броја појеединачних потрошача
п
чиме
ч
се смаањују специф
фични трош
шкови. Са
друге сттране, оваквви системи су са аспектта потрошачча веома по
оуздани и ом
могућавају тренутну
т
располо
оживост електричне енергије. Пл
лаћање за испорученуу енергију вврши се наа основу
тарифно
ог система којим су деефинисани одговарајућ
о
ћи тарифни елементи у односу наа које се
врши об
брачун трош
шкова.
Политикка у области
и мрежних система, каако у ЕУ тако и у другим развијени
им деловим
ма света,
окренутта је ка децентрализ
д
зацији, трж
жишној ори
ијентацији, заштити кр
рајњих поттрошача,
транспаарентности и подршци интеркон
некцијама различитихх система, што за ко
онкретну
последи
ицу има рааздвајање мрежних
м
делатности, преноса и дистрибуц
ције као природног
монопо
ола, од прои
изводње и снабдевања,
с
, који су трж
жишног караактера. У то
ом смислу ЕУ
У још од
1996. године спро
оводи одговарајућу ен
нергетску политику
п
кр
роз усвајањ
ње тзв. енергетских
пакета (први, другги и трећи)) односно сетова одго
оварајућих директива које регули
ишу ову
материјју. Први енеергетски паккет чине двее директиве
е усвојене 1996,
1
односн
но 1998. год
дине [1],
[2] које се односе на
н заједничкка правила за
з унутрашњ
ње тржиштее електричнее енергије, односно
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гаса и којима
к
је праактично отп
почела либеерализација тржишта ен
нергије у ЕУ
У. Други ене
ергетски
пакет усвојен
у
је 2003.
2
а њеегова примеена почела је 2004. године.
г
Паккет је обуххватио 4
директи
иве и 2 уредбе
у
[3‐9
9] којима је додатно
о регулисаано унутраш
шње тржиште ЕУ,
прекогр
ранична раззмена и си
игурност снабдевања електрично
ом енергијо
ом, односно
о гасом.
електрично
Конкреттно, нови снабдевачи
с
ом енергијо
ом, односно
о гасом доб
били су при
иступ ЕУ
тржиштту а такође је
ј омогућен
но да потро
ошачи (прво
о велики а касније
к
и осстали) сами могу да
бирају снабдевача
с
електрично
ом енергијо
ом, односно
о гасом. Треећи енергетсски пакет уссвојен је
2009. а ступио је наа снагу 2011
1. године и обухвата две директивве и три уреедбе које се
е односе
на дефи
инисање зааједничких правила за унутрашње
е тржиште ЕУ, прекогр
раничне сар
радње и
сигурно
ости снабдеевања [10‐1
15]. Измеђуу осталог, трећи
т
енер
ргетски пакет прописуује јасно
власниччко и операативно разд
двајање деелатности преноса од производњ
ње и дистр
рибуције
електри
ичне енергијје, односно гаса.
16
6.1.2.1 Обеезбеђивањее примарне енергије за
а производњ
њу електриччне енергијје
Електри
ична енергијја се произвводи из разл
личитих вид
дова примарне енергије. У општем
м случају
извори примарне енергије ко
оји се користе за прои
изводњу електричне енергије дел
ле се на
необновљиве и об
бновљиве. Из необноввљивих извора енергије за произзводњу еле
ектричне
енергијее користе сее: угаљ, наф
фта (односно
о нафтни дер
ривати), при
иродни гас и нуклеарнаа горива.
Из обно
овљивих изввора енергијје користе се:
с хидроене
ергија, енер
ргија ветра, ссунца и биомасе.
У Репуб
блици Србијји највише коришћени
и вид примаарне енерги
ије за произзводњу еле
ектричне
енергијее је лигнитт који предсставља врстту угља. Окко 70% све електричнее енергије у Србији
произвееде се из лигнита [16]. Годишњ
ња производња лигнита намењеена за прои
изводњу
електри
ичне енерги
ије износи око
о 36 мили
иона тона [1
16]. Други најзаступље
н
нији вид пр
римарне
енергијее за произвводњу електтричне енер
ргије је хидр
роенергија на коју отпаада око 28%
% укупне
произво
одње [16]. Остатак
О
се до
обија из тер
рмоелектран
на‐топлана и индустријских електр
рана које
као енергент кориссте природни гас.
6.1.2.2 Про
оизводња ел
лектричне енергије
16
Произво
одња елекктричне енергије углаавном се одвија у великим еелектроприввредним
предузеећима која могу
м
имати различиту власничку
в
сттруктуру (нп
пр. јавна, пр
риватна) а таакође се
може одвијати и у малим преедузећима која
к
се обиччно зову неззависни про
оизвођачи и која су
најчешћ
ће у приватн
ном власниш
штву.
Електраане су енергетска постр
ројења у ко
ојима се од
двија произвводња елекктричне ене
ергије из
неког облика
о
прим
марне енер
ргије. Основвна наменаа оваквих постројења
п
је трансфо
ормација
примарне енергијее у користаан рад, одн
носно механ
ничку енергију која сее користи за
з погон
генераттора електри
ичне енерги
ије. С обзир
ром да се мо
огу користитти различити облици пр
римарне
енергијее технолош
шки процеси
и њене тран
нсформације
е у електри
ичну енергијју могу битти веома
различи
ити. Сваки процес
п
тран
нсформације праћен је
е губицима тако да се степен кор
рисности
електраане изражава као одн
нос произвведене елекктричне енергије на прагу електране и
количин
не примарне енергије која
к је употр
ребљена за њену
њ
произзводњу.
Најчешћ
ће се електр
рична енерггија произво
оди у термоелектранам
ма. Хемијскаа енергија саадржана
у гориву (угаљ, нафта, гас) сагоревањем се претвар
ра у топлотн
ну, која се затим посредством
радног медијума (пара, прод
дукти сагор
ревања) пре
етвара у мееханичку ен
нергију роттационог
кретањаа погонскогг вратила генератора
г
електричне
е енергије. Зависно о
од врсте по
огонског
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агрегатаа термоелеектране се деле на термоелекктране са турбинским
м постројењ
њима и
термоел
лектране са моторима са
с унутрашњ
њим сагореввањем. Турб
бинска постројења се користе у
термоел
лектранама великих сн
нага док су мотори са унутрашњи
им сагореваањем заступ
пљени у
електраанама мањ
њих снага које се као
к
такве обично иззводе као децентрал
лизована
(дистрибуирана) постројења.
п
. Турбинска построје
ења могу бити са п
парним, гасним и
комбинованим турбинама. У постројењим
п
ма са парним
м турбинам
ма сагоревањ
ње се одвијаа у котлу
у коме се произвводи прегр
рејана пара која се користи
к
за покретањее парне тур
рбине и
произво
одњу механичке енер
ргије потреебне за по
огон генераатора електтричне енергије. У
оваквим
м постројењ
њима најчешће се саггорева угаљ
љ. У постро
ојењима са гасним тур
рбинама
сагореввање се оди
играва у пр
ретходно ко
омпримованом ваздухху који се ууводи у комору за
сагореввање. Продуукти сагореввања на високом прити
иску и темпеератури чине радни флуид који
својом енергијом покреће ло
опатице тур
рбине и про
оизводи мееханичку ен
нергију потр
ребну за
погон геенератора електричне
е
енергије. Ваздух
В
се сабија компресором који
и се налази на истој
осовини
и као и турб
бина, односн
но део прои
изведене ме
еханичке енеергије се користи за покретање
компресора односсно сабијањ
ње ваздухаа у коме ће се врш
шити сагореевање. У оваквим
о
постројеењима саго
орева се пр
риродни гасс и керозин
н. У термоеелектранамаа са комбин
нованим
циклусо
ом користе се и гасне, и парне турбине које раде у зајеедничком то
оплотном циклусу у
коме сее енергија пр
родуката сагоревања ко
оју није моггуће до крајаа искористи
ити у гасној турбини,
т
користи
и за произвводњу водеене паре, а затим се преко парне турбинее користи за
з погон
генераттора електричне енерггије. Сврха комбинованог циклусаа је да се искористи отпадна
топлотаа из гасне турбине и на тај
т начин по
овећа укупни степен корисности по
остројења.
Посебан
н тип термоелектрана су термоеелектране‐то
оплане у ко
ојима се од
двија комбинована
произво
одња електтричне и топлотне
т
е
енергије
у процесу који
к
се наззива когенерација.
Електри
ична енергија се може производитти коришћењем гаснихх или парни
их турбина, односно
мотора са унутрашњим сагореевањем који
и покрећу ге
енераторе. Топлота
Т
се производи у форми
водене паре или топле
т
воде која се зати
им може ко
ористити за обављање неког прои
изводног
процесаа и/или грејање просто
ора (локалн
но или испо
оруком у си
истем даљинског грејањ
ња). Ова
техноло
огија омогућ
ћава искори
ишћење нисскотемператтурске топл
лоте која наастаје у турб
бинским
постројеењима, одн
носно у мото
ору са унутр
рашњим саггоревањем која би иначе била изггубљена.
постројења.
На овај начин повећ
ћава се укуп
пни степен корисности
к
рне електране су посебан тип терм
моелектранаа у којима неема процесаа сагоревањ
ња већ се
Нуклеар
топлотн
на енергија ствара
с
у реаактору у ком
ме се одиграва нуклеар
рна реакцијаа фисије. Каао радни
медијум
м такође сее користи пара која по
окреће лопаатице турби
ине чиме сее ствара неопходна
механиччка енергијја за погон генератора електричне енергијее. У свему осталом пр
роцес је
принципијелно врл
ло сличан пр
роцесу у тер
рмоелектран
нама које ко
ористе фоси
илна горива..
лектране су
с постројеења у који
има се поттенцијална енергија воде посредством
Хидроел
одговар
рајућих тур
рбина преттвара у мееханичку енергију потребну за погон ген
нератора
електри
ичне енергије. Тип кори
ишћене турб
бине зависи
и од водото
ока на коме се хидроел
лектрана
гради, односно од
д његовог пада, проттока, укупн
не количинее располож
живе воде и њене
расподееле током године.
г
Конструкционим мерама могу
м
се поб
бољшати усл
лови за коришћење
природног водног потенцијалаа, нпр. форм
мирањем акумулацион
ног језера чиме се надо
окнађује
сезонскка неравномерност дотока
д
водее. Стога се у зависности од величине корисне
акумулаације хидр
роелектранее деле наа проточне
е и акумулационе. П
Према пад
ду воде
хидроел
лектране мо
огу бити са: ниским притиском (до
о 15 m), среедњим приттиском (од 15
1 до 50
m), висо
оким притисском (преко
о 50 m). Преема начину рада
р
хидроеелектране ссе могу поде
елити на
конвенц
ционалне и реверзибил
лне. Конвен
нционалне хидроелект
х
ране имају увек смер кретања
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воде од
д акумулаци
ионог базена ка турбин
ни, односно са више наа нижу коту.. Код реверзибилне
хидроел
лектране по
остоји горњи
и и доњи аккумулацион
ни базен, пуумпно и турб
бинско посттројење.
У перио
одима мали
их оптерећеења или посстојања виш
шка енергије у системуу, вода се пумпа
п
из
доњег у горњи реззервоар (тзв. пумпни погон),
п
а у периоду вееликог оптерећења или
и мањка
енергијее у систем
му вода сее из горњ
њег резерво
оара пропуушта кроз турбине, као
к
код
конвенц
ционалних хидроелектр
х
рана (тзв. туурбински по
огон). У смисслу закона [21] хидроел
лектране
се у зависности од свог капаци
итета деле на мале <30 МW и великке > 30 МW..
лектрана и хидроелектр
х
рана у енер
ргетском траансформатору врши
На излаазу из великких термоел
се трансформацијаа електричне енергије ниског напо
она на висо
оки напон р
ради пренош
шења на
даљинуу.
Термо и хидроелекктране имају највећи уд
део у произзводњи електричне енеергије, како
о у свету,
тако и код
к нас. Пор
ред њих кор
ристе се и ел
лектране у којима
к
се вр
рши трансфо
ормација пр
римарне
енергијее из обноввљивих изво
ора. Такве су на прим
мер, електране на ветаар (ветротуурбине у
спрези са генерато
орима електтричне енер
ргије), соларну енергијју (фотонапонске електтране) и
биомасуу/биогас (р
радни проц
цес је при
инципијелно
о исти као
о и у тер
рмоелектран
нама са
турбинсским постро
ојењима ил
ли са моторима са ун
нутрашњим сагоревањем само је
е гориво
порекло
ом из биом
масе), као и мале хидро
оелектране. Са изузеткком великихх ветропарккова ове
електраане су рел
лативно мале снаге па се наајчешће иззводе као децентрал
лизована
повезана директно на
(дистрибуирана) постројења
п
н дистриб
бутивну мреежу. Ветро
опаркови
предстаављају скупове ветрогеенератора велике укупне снаге који се поввезују на преносну
п
мрежу.
Табела 16‐1‐1:
1
Каракктеристике различитих ел
лектрана
Врстаа електране

Опссег снага

Електтрични степе
ен
корисностти постројењаа, нето
Термоел
лектране са парним турбo
oпостојењем (постројење парне турбин
не кондензац
ционог типа)
‐ електроенер
ргетски блоко
ови велике
100‐1200 MW
33‐47%
снаге
о блоку
по
‐ индустријскаа постројењаа
до 100 MW
до 34%
Термоел
лектране са гаасним турбоп
постројењем (постројење
е гасне турбин
не)
‐ гасне турбин
не велике снааге
40 до
о 510 MW
по
о блоку
‐ гасне турбин
не средње сн
наге
5‐40 MW
по
о блоку
‐ гасне турбин
не мале снаге
е
30 kW‐5
k
MW
по
о блоку
Термоел
лектране са комбинованим постројењеем
гасне и парне
п
турбин
не

30‐1
1515 MW
по
о блоку

Построје
ења за комби
иновану прои
изводњу топ
плотне и елек
ктричне енер
ргије
‐ клипни гасни
и мотори са унутрашњим
у
м
1 до 10 МW
сагоревањем
м
по модулу
‐ противприти
исна турбинаа
до 50 MW
‐ кондензацио
она турбина
до 250 MW
Нуклеарне електранее
Хидроел
лектране
‐
велике снаге
е
‐

мале хидрое
електране

3
34‐ 43,8%
31‐41%
23‐33%
48‐62,1%

40‐48%
15‐30%
28‐35%

300‐16
600 МW по
ре
еактору

30‐36%

30‐800 MW
по агрегату
5‐30 МW

до 95%
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‐

микро хидроелектране

до
о 5 MW

80‐85%

3 MW
4‐‐6 MW
0,85 MW
5‐‐30 kW
0,2‐5 kW

до 35%

Ветропаркови
‐
на копну (оn
nshore)
‐
на мору (offs
fshore)

до 1500
1
MW
до 630 MW

*
*

Фотонап
понске електр
ране

до 579 MW

до 15%

Ветротур
рбине
‐
велике снаге
е (на копну – оnshore)
‐
велике снаге
е (на мору ‐ offshore)
o
‐
средње снагге (на копну – оnshore)
‐
мале снаге
‐
микро ветро
оелектране

*
*
*

Укупни капацитет ЕЕС
Е у Србији
и износи 7,1
124 GW од чега
ч
су 55.25% или 3,93
36 GW капац
цитети 6
великихх термоелекктрана, 39.8
8% или 2,836
6 GW капацитети 11 великих хидроелектрана и 4,96%
ране‐топлан
или 0,35
53 GW капацитети три термоелект
т
не. Термоел
лектране са највећом сн
нагом су
ТЕ „Никкола Тесла“ А (1,502 GW
W ) и ТЕ „Никола Тесла““ Б (1,160 GW
W). Највећее хидроелектране су
ХЕ Ђерд
дап 1 (1,059
9 GW) и ХЕ Ђердап
Ђ
2 (0,,27 GW). У саставу
с
ЈП ЕПС
Е је и једн
на реверзиб
билна ХЕ
Бајина Башта,
Б
снагее 2 х 307 МW (у ген
нераторском
м режиму рада),
р
која је, осим значајног
енергеттског учешћаа, веома биттна и за управљање сисстемом [16].. ЕЕС Србијее налази се у саставу
Јавног предузећа Електропри
ивреда Срби
ије (ЕПС) и Јавног преедузећа Елеектромрежаа Србије
(ЕМС). Власник и ЕПС
Е
и ЕМС је Републи
ика Србија (100%).
(
Власник ЕПС јее Републикаа Србија
(100%). На мреж
жу електр
родистрибуц
ције прикљ
ључене суу и 134 децентрал
лизоване
(дистрибуиране) мале
м
електр
ране које нису у влаасништву ЈП ЕПС, укуупног инстаалисаног
капациттета 77,1 МW
W.
Табела 16‐1‐2:
1
Капац
цитети за про
оизводњу електричне ене
ергије у Репуублици Србијји у 2014. год
дини [17]
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Слика 16‐1‐4
4: Производњ
ња, увоз и бр
руто потрошњ
ња електричне енергије у Србији [17]

Слика 16‐1‐5: Структура
С
про
оизводње ел
лектричне енергије у земљ
љама ЕУ у 20
014. години [18]
[

16
6.1.2.3 Прен
нос електри
ичне енерги
ије
У окви
иру ЕЕС ел
лектрична енергија се од местта произво
одње до ц
центара по
отрошње
(електродистрибуц
ције, велики
и потрошачи) преноси (транспорттује) путем система заа пренос
електри
ичне енерги
ије. Такође, овај систеем обезбеђуује разменуу електричн
не енергије између
повезан
них електро
оенергетски
их система. Основни елементи
е
си
истема за пренос еле
ектричне
енергијее су преноссна мрежа која
к
се састо
оји од дале
ековода високих напонских нивоа (400 kV,
220 kV и 110 kV), ви
исоконапонсских трансформаторски
их постројењ
ња (трансформаторске станице)
с
којима се омогућава трансфор
рмација елеектричне ен
нергије из јеедног напон
нског нивоа у други
напонскки ниво и раазводних по
остројења ко
ојима се повезује вишее далековод
да, односно врши се
торска посстројења
развод електричне енергијее на истом
м напону. Мрежна трансформа
т
омогућаавају трансф
формацију између
и
две подмреже унутар прен
носне мреж
же (нпр. 400
0/220 kV,
220/110
0 kV, 400/11
10 kV), из пр
реносне у дистрибутивн
ну мрежу (н
нпр. 110/35 kV, 110/10 kV) и из
преносн
не мреже у електрично
о постројењ
ње великог индустријскког потрошаача (нпр. 11
10/6 kV).
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Напонскки нивои су
с високи због потребе смањењаа губитака. Пренос енергије у пр
реносној
преносни систем обуухвата и
мрежи може бити
и двосмеран. Поред поменутих
п
подсистема
п
телеком
муникациони систем, си
истем даљинског управвљања, мерн
не и друге п
подсистеме.
Пренос електричнее енергије у оквиру ЕЕС
С Србије обавља се на три напонскаа нивоа: 400
0 kV, 220
kV и 110
0 kV. Преко
о далековод
да 400kV поввезују се најјвећи центри потрошњее а, такође, на овом
напонскком нивоу ЕЕС је повезан са ЕЕС
С суседних земаља и на њему ссе одвија трговина
т
електри
ичном енер
ргијом. Преносни систеем Србије део је пан
невропског система за пренос
електри
ичне енергијје и непосреедно повезуује девет зем
маља.
Делатно
ост преносаа електриччне енергије и управљ
љања прен
носним сисстемом еле
ектричне
енергијее у Србији обавља
о
Јавно предузећ
ће Електром
мреже Срби
ије (ЕМС), које је у власништву
Републи
ике Србије (100 %). ЕМ
МС је операттор преносн
ног система електричнее енергије, односно
енергеттски субјектт који је од
дговоран за рад, одр
ржавање и развој прееносног система на
подручју Републикке Србије, његово по
овезивање са
с другим системима и за обеззбеђење
дугороччне способн
ности систеема да испуни потреб
бе за прено
осом електтричне енер
ргије на
економски оправвдан начин
н. Преносн
ни систем Србије чини
ч
мреж
жа далековода и
трансфо
орматорскихх станица чи
ије су каракттеристике приказане у табели:
т
Табела 16‐1‐3: Мреж
жа далековода у Србији ЕМС
Е
[19]
ЕМС

10 kV

35 kV и 110
0
поднап. 35 kV
k

11
10 kV

220 kV

4
400 kV

Укупно

6
ПОГОН
А
УКУПН
О

km

Јееднос
. km

Дво
ос.
km
m

Једнос
. km

Двос.
km

Једнос
. km

Дввос.
k
km

Једно
ос
. km

Двос.
km

km

4,04

1
167,37

74,1
10

4630,0
8

932,29

1784,5
8

99
9,89

1593,9
9
1

19,81

9306,0
7

Табела 16‐1
1‐4: Трансфор
рматорске сттанице у Срби
ији ЕМС [19]
ЕМС

Број посттр.

УКУПНО

ком.
ком.
Преносн
ни однос 400//x (kV)
17
25
Преносн
ни однос 220//x (kV)
17
35

УКУПНО

Број трансф.
т

Инсст. снага
201
12.
MV
VA
835
50
603
31,5

Број
Б
постр.

Број тран
нсф.

Инст. снага
2012..
MVA

ком.
к
ком.
Преносни
П
однос 110/x (kV
V)
62
6
126
4105
Укупно
У
400/x, 220/x i 110//x (kV)
95
9
186
18486
6,5

Поред преносне мреже
м
и тр
рансформатторских стан
ница инфрааструктуру преносне мреже
м
у
Србији чини и 9 разводни
их постројеења. Прено
осни систеем ЈП ЕМС
С је са сууседним
електро
оенергетским системим
ма повезан преко
п
22 инттерконективна далековвода напонаа 400 kV,
220 kV и 110 kV.
Губици електричн
не енергијее у преноссној мрежи
и су у 2014. години
и износили
и 2,44%.
Информ
мације ради, у 2005. год
дини износи
или су 3,38%
% [17].
16
6.1.2.4 Дист
трибуција електричне
е
е енергије
Од местта преузимаања из преносне мреж
же, односно
о из децентр
рализовани
их (дистрибууираних)
извора, до потрош
шача електри
ична енерги
ија се прено
оси системо
ом за дистри
ибуцију еле
ектричне
енергијее. Дистрибуутивни систеем, слично као и преносни систем
м, састоји сее од дистри
ибутивне
који преносе струју наа нижим нап
мреже водова (над
дземних и подземних)
п
понским нивоима и
дистриб
бутивних трансформато
орских станица којима се врши тр
рансформац
ција струје са
с једног
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на други напонски ниво. За раазлику од пр
реносног система у дисстрибутивно
ом систему струја
с
се
преноси
и само у јеедном смеру, и то од
д трансфор
рматора ка потрошачуу (изузев у случају
дистриб
бутивних иззвора) и го
отово увек су радијалн
ног типа. У односу наа преносни систем,
дистриб
бутивни вод
дови су зн
натно краћи
и. Такође, дистрибутивни трансф
форматори раде са
нижим напонима унутар
у
дистрибутивних мрежа (нпр. 35/10 kV и 10/04 kV,, односно 35/6 kV и
10/06 kV
V за индустр
ријске потро
ошаче).
Табела 16‐1‐5:
1
Напон
нски нивои дистрибутивн
д
не мреже
Дистриб
бутивна мреж
жа
Средње напонска (СН
Н) мрежа
Ниско наапонска (СН) мрежа

Напон
нски ниво (но
оминални)
10, 20, 35
0,4

Делатно
ост дистриб
буције електтричне енер
ргије на тери
иторији Реп
публике Срб
бије, је до половине
2015. го
одине обављ
љана у окви
иру пет при
ивредних др
руштава (ПД
Д) за дистри
ибуцију еле
ектричне
енергијее: ПД Елекктровојводи
ина д.о.о. Нови
Н
Сад, ПД Електродистрибуц
ција Београд д.о.о.
Београд
д, ПД Електтросрбија д.о.о.
д
Краљ
љево, ПД Јуугоисток д.о
о.о. Ниш и ПД Центаар д.о.о.
Крагујеввац. Јавно предузеће Електропри
ивреда Срби
ије, од 1. јуула 2015. го
одине, осно
овало је
зависно
о привредн
но друштво ЕПС Дисттрибуција, који
к
чине некадашњи
их пет привредних
ним системом.
друштавва за дистри
ибуцију и уп
прављање дистрибутив
д
ЕПС Ди
истрибуцијаа је оператор дистри
ибутивног система ел
лектричне енергије, односно
о
енергеттски субјектт који обављ
ља делатно
ост дистрибуције електтричне енер
ргије и упр
рављања
дистриб
бутивним си
истемом ел
лектричне енергије,
е
од
дговоран је за рад, од
државање и развој
дистриб
бутивног система на од
дређеном подручју, ње
егово повезивање са д
другим систе
емима и
за обезбеђење дугорочне
д
с
способности
и система да испуни
и потребе за дистрибуцијом
електри
ичне енергијје на економ
мски оправд
дан начин.
Дистриб
бутивни сисстем Републ
лике Србије чини око 35
3 700 транссформаторсских станицаа укупне
инстали
исане снаге око 30 200 МVA и око
о 164400km дистрибути
ивних водовва, напонско
ог нивоа
110, 35, 20, 10 и 0,4
0 kV, који
има се елекктрична ене
ергија дистр
рибуира до крајњих куупаца. У
штву ЕПС Ди
истрибуцијее је 34.473 трансформатторских стан
ница укупнее инсталисане снаге
власниш
29 271 МVA
М и 158 607
6 km дистр
рибутивних водова свих напонскихх нивоа, чијаа је структур
ра дата у
Табели 16‐4 [17].
Табел
ла 16‐1‐6: Дуж
жина водоваа ПД за дистр
рибуцију електричне енер
ргије на крајуу 2014. годин
не [17]
Нап
понски ниво
(kV)
110
35
20
10
0,4
Укупно

Дужина мреж
Д
же
(km)
33
6788
9251
32517
11018
158607

Губици електричнее енергије у дистрибуттивној мреж
жи су у 2014
4. години задржали оп
падајући
тренд (ссмањени су са 14,9% наа 14,4%), али
и су и даље веома високи [17].
Делатно
ост преноса, односно
о дистрибуције електр
ричне енер
ргије предсстављају пр
риродне
монопо
оле, што знаачи да само један учесн
ник на тржишту снабдева цели секктор. Ово је типичан
случај за
з делатноссти у којима су капитаални трошкови велики
и и доминантни што за собом
повлачи
и економијуу обима јер су велики инфраструкт
и
турни трошккови и остал
ле баријере
е сувише
велики да омогуће конкуренци
ију. Такође, већи број учесника
у
на тржишту би
и аутоматски
и значио
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умножаавање великких инфрасттруктурних капацитета који у том
м случају нее би могли да раде
ефикасн
но и који би
б проузрокковали додаатни негативни утицај на животнуу средину. Стога у
складу са енергетсском полити
иком Србијее, која пратти енергетскку политикуу ЕУ, цене приступа
п
системуу за преносс и цене приступа
п
систему за дистрибуцију
д
у електричн
не енергије
е за све
корисни
ике система, као и ценее помоћних услуга (нпр. примарне регулације, регулације напона,
итд.) су регулисанее. Према Заакону о енергетици реггулацију цен
на приступаа систему заа пренос
електри
ичне енерги
ије и цена приступа систему
с
за дистрибуци
ију електричне енерги
ије врши
Агенција за енергеттику Републ
лике Србије (АЕРС). Пор
ред тога АЕР
РС прати при
имену метод
дологија
и одобр
рених регул
лисаних цен
на и доноси упутства и препорукке, даје смеернице за примену
п
методол
логија и др
ругих аката за чије дон
ношење је овлашћена. Између оссталог, АЕРС
С даје и
сагласности на: праавила о рад
ду преносног система ел
лектричне енергије,
е
пр
равила за раасподелу
прекогр
раничних пр
реносних каапацитета, правила
п
о раду
р
дистри
ибутивног ссистема еле
ектричне
енергијее, правила о раду тр
ржишта елеектричне енергије, пр
равила о р
раду органи
изованог
тржиштта електричн
не енергије и план разввоја преносног и дистр
рибутивног ссистема еле
ектричне
енергијее [17].
16.1
1.2.5 Потро
ошња елект
тричне енер
ргије
У општеем смислу потрошач
п
јее уређај који
и за свој рад
д користи електричну
е
енергију од
дређеног
напона и фреквенц
ције и претваара је у неки
и други облик енергије, одређеном
м снагом.
шње електр
ричне енер
ргије је сл
ложена цел
лина коју чини велики број
Подсисттем потрош
разноро
одних потро
ошача (пријјемника). Заахтеви овогг подсистем
ма су промеенљиви како у току
дана, таако и током
м године, паа ЕЕС мора практично тренутно
т
даа прати про
омене у под
дсистему
потрошње (конзум
м). Сви капаацитети у ЕЕС
Е морају се димензи
ионисати пр
рема макси
ималном
оптерећ
ћењу (максималној сн
нази) конзум
ма које трааје веома кратко
к
(нпр
р. један сатт у току
године)). Преостало
о време систтем ради са мањим опттерећењем.
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Слика 16‐1‐6:
1
Дневн
ни дијаграм оптерећења ЕЕС [20]

Слика 16‐1‐7
1
Месеччна производ
дња електриччне енергије
е у 2007. годи
ини [20]

Поједин
начни уређааји (потрош
шачи или пр
ријемници) који трошее електричн
ну енергију деле се
према својим
с
каракктеристикам
ма на:
1. Терм
могене или
и резистивн
не потрошааче. За њи
их је каракктеристично
о да се це
елокупна
електри
ична енерги
ија претвара у топлотн
ну енергијуу, па је њиххов степен корисности
и једнак
јединиц
ци. У оваквве потрошааче спадају разне врссте грејача (нпр. грејаачи у електтричним
котлови
има, грејали
ице, штедњааци и др.) и инкандесц
центне сијал
лице. Овакви
и потрошачи се још
називајуу активним потрошачи
има јер је ко
од њих ком
мпонента рееактивног оттпора занем
марива у
односу на термогени (омски) отпор што за
з последиц
цу има да им је фактор
р снаге скоро једнак
јединиц
ци (cos ϕ = 1),
1 односно привидна
п
и активна снаага су једнакке.
2. Реакттивне потро
ошаче који у себи имајуу реактивне електричнее компонентте у којима се јавља
магнетн
но, односно електростатичко пољее. Енергија магнетног,
м
о
односно
електростатичкког поља
такође се претвар
ра у електр
ричну енерггију у колу наизмениччне струје али изазива фазно
померање струје у односу наа напон. У реактивне
р
елементе
е
сп
падају завојјнице (кале
емови) и
конденззатори. Завојнице производе инд
дуктивни оттпор а конд
дензатори ккапацитивни
и отпор.
Овакви потрошачи троше реакктивну енер
ргију услед чега
ч
им је пр
ривидна снаага већа од активне
снаге. У типичне рееактивне поттрошаче спаадају:





Мотори у којима се електричнаа енергија претвара у механичкуу енергију. Мотори
ипичне индууктивне потр
рошаче;
спадају у ти
Електрични
и конверто
ори, односсно енерге
етски тран
нсформатор
ри (у који
има се
наизменичн
на електриччна струја тр
рансформиш
ше из једногг у други нап
понски ниво
о али без
промене фр
реквенце) и претвараччи у који слууже за пром
мену ампли
итуде напон
на и/или
фреквенцијје и/или бр
роја фаза наизменичн
н
не струје. У типичне п
претвараче спадају
исправљачи
и, чопери, инвертори,
и
наизменичн
ни конверто
ори и др. Овва врста потрошача
спада у инд
дуктивне поттрошаче;
Индустријскки потрошаччи (нпр. инд
дуктивне пећ
ћи, апарати за завариваање, и сл.)
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Извори свеетлости са електрични
им пражње
ењем који се користее и за јавн
но, и за
унутрашње осветљењее.

начни потро
ошачи најчешће имају и термогени, и обе комп
поненте реаактивног отп
пора али
Поједин
овога је да је фактор сн
једна ко
омпонента доминира.
д
П
Последица
наге потрош
шача већи од нуле а
мањи од
о један (0 < cos ϕ < 1). Фактор снаге тако
ође зависи од начина рада уређааја (нпр.
оптерећ
ћености моттора или трансформаттора). Што је фактор снаге већи то је рад уређаја
ефикасн
нији јер нем
ма губитака на
н реактивн
ну енергију.
Пример
р 1 ‐ Мотор. Типичан co
os ϕ за мото
ор је 0.80. То
Т значи да мотор снаге 10 kW свааког сата
утроши 10 kWh акттивне енерггије и 7,5 kV
VArh реакти
ивне енергијје (прерачунава се фор
рмулама
које су дате у погл
лављу 16.1.1
1.1). Односн
но, 10 kW се
е претвори у рад, док се 7,5 kVArr утроши
само даа би се изврш
шила магнетизација полова мотора.
Битно је истаћи даа су уређаји
и индуктивног и капац
цитивног каарактера “суупротног зн
нака”, тј.
утицај уређаја ин
ндуктивног карактера поништаваа се додавањем урееђаја капац
цитивног
карактеера. Управо ова чињени
ица је у основи техничкке мере ком
мпензације реактивне енергије
е
која је објашњена
о
у поглављу 16.1.4.1.
1
Са аспеекта преноссне, односн
но дистриб
бутивне мре
еже, крајњим потрош
шачима се називају
правна и физичка лица која троше елекктричну ене
ергију за раад сопствен
ног система који се
састоји од већег броја
б
поједи
иначних урееђаја (потро
ошача или пријемникаа). У зависн
ности од
карактееристика њи
ихових систеема потрошаачи се деле
е на следећее категорије и групе:





Индустријскки потрош
шачи прикљ
ључени на индустријјску мрежуу и електтровучне
подстаницее (110/25 kV);
Дистрибути
ивни потрош
шачи прикљуучени на дистрибутивнуу мрежу (0,4
4 – 35 kV):
o Потрош
шачи на сред
дњем напон
ну:
 Ин
ндустрија
 Саобраћај (електровуча возова,
в
трам
мваја и тролеејбуса (600 V ‐750 V DC)) и
 Усл
луге
o Потрош
шачи на нискком напону (0,4 kV) :
 Ин
ндустрија
 Усл
луге
 Јаввно осветљеење и
 До
омаћинства
Специфични потрошачи:
шња РХЕ за пумпање
п
o Потрош
o Сопствеена потрошња електран
на и развод
дних постројења и
o Губици
и
16
6.1.2.3 Сна
абдевање ел
лектричном
м енергијом
м

Снабдеввање електтричном ен
нергијом об
бухвата акти
ивности у вези са продајом еле
ектричне
енергијее и пружањ
ње осталих услуга
у
крајњ
њим потрошачима. Оно
о обухвата активности у вези са
продајо
ом електричне енергијее и пружањее осталих усл
луга крајњим потрошаччима. У систтемима у
којима је
ј извршено
о раздвајањ
ње дистрибууције од снаабдевања ел
лектричном
м енергијом обавеза
дистриб
буције је даа изврши повезивање и пренесе електричнуу енергију а снабдевањ
ње могу
обављати и друга правна
п
лица која су за то овлашћен
на, односно имају лицен
нцу.
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Када се говори о об
бављању деелатности сн
набдевања електрично
ом енергијом
м правна и физичка
лица ко
оја купују ел
лектричну енергију
е
називају се крајњим куп
пцима. Елекктрична ене
ергија се
испоруччује крајњи
им купцимаа преко меерних местаа а купци су сврстани
и у тзв. категорије
потрошње:
Т
Табела
16‐1‐7
7: Укупан бро
ој мерних ме
еста у Републ
лици Србији у 2013. и 2014. години [17
7]
Кате
егорија потро
ошње
Домаћинствва
(0,4 kV)
Остали на ниском напону,
инства,
који нису домаћи
(0,4 kV)
Купци
и на средњем
м напону
(10, 20 и 35kV)
Купци
и на високом
м напону
(110kV)
Укупан број мерни
их места

2013
3
3 184 522
5

2014
3 208 90
09

2014/2013
100,8

391 712

392.143
3

100,1

4.316

4.348

100,7

48

48

100,0

3 580 579
5

3 605 44
48

100,7

Крајњим
м купцима у Републици
и Србији је у 2014. години испоручеено укупно 27 664 GWh
h од чега
на ЕПС Снабдевање
С
е отпада 26 464 GWh ил
ли 95.6 % [16
6].
Основнаа карактери
истика потро
ошње електричне енерггије у Србији
и је висок уд
део домаћи
инстава у
укупној потрошњи. Разлог за то је у ниском степену економскке активностти што се, огледа
о
у
ниској индустријск
и
кој производ
дњи и релаативно мало
ом учешћу сектора ши
инског саобраћаја у
транспо
орту. Поред
д тога релаативно ниска цена ел
лектричне енергије
е
п
погодује маасовном
коришћ
ћењу електр
ричне енерги
ије за грејањ
ње, како дом
маћинстава тако и јавних и комерц
цијалних
објекатаа. Због тогаа потрошња електричне енергије у Србији им
ма изражен
н сезонски карактер
к
тако да се максимаална потрош
шња по праввилу остваруује током зи
имског пери
иода у најхладнијим
данима. Када су зи
име благе, средње
с
днеевне темпер
ратуре су биле изнад пр
росека, упад
дљиво је
смањењ
ње потрошњ
ње електричне енергије.
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Слика 16‐1
1‐8: Карактер
ристике продаје ПД ЕПС Снабдевање
С

16.1.3
3 Енергет
тске делат
тности у оквиру ел
лектроене
ергетског система..
Процес стварања Енергетске заједнице, између Еввропске зајееднице и зземаља Југо
оисточне
Европе, започет јее потписиваањем Уговора о оснивању Енергеетске заједн
нице у Атин
ни 2005.
године. Циљ је про
оширење унутрашњег тр
ржишта ене
ергије ЕУ на регион Југо
оисточне Евр
ропе. Од
тада је Република Србија консстантно рад
дила на изм
мени регулативе у енер
ргетском сектору са
циљем увођења конкуренци
ије у електтроенергетсски сектор и тржишн
них механи
изама у
произво
одњи и сн
набдевању електрично
ом енергијо
ом, задржаавајући при
и томе економску
регулац
цију делатно
ости преноса и дистриб
буције електтричне енер
ргије као природних мо
онопола.
Коначно
о, 2014. године, у правн
ни систем Републике Ср
рбије у цели
ини су пренете одредбе Трећег
пакета прописа Европске
Е
ун
није о унуттрашњем тржишту
т
ен
нергије (електрична енергија,
е
природни гас, нафта и дериваати нафте) [21]. Циљ овог
о
процеса је да се еенергетски сектор
с
у
Републи
ици Србији учини
у
рацио
оналнијим и трошковно
о ефикаснијјим, да се еф
фикасније регулишу
р
монопо
олске делаттности и ом
могући дел
ловање трж
жишта на национално
н
ом, регионаалном и
паневро
опском про
остору, на начин који обезбеђује
е одржив дугорочни
д
развој. Разздвајање
енергије, које предсстављају
мрежни
их делатности, прено
оса и дистрибуције електричне
е
природне монопол
ле, од произзводње и снабдевања,, које су трж
жишног карактера, представља
један од
д кључних елемената
е
тр
ржишних рееформи.
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16
6.1.3.1 Разд
двајање дел
латности производње
п
е, преноса, дистрибуције и снабдеевања
елекктричном енергијом
е
Процес реорганизације електтроенергетсског сектора у Републ
лици Србији
и започео је 2005.
године, када је из вертикално
о интегрисаног јавног предузећа
п
Е
Електроприв
вреда Србија (ЕПС),
издвојено јавно предузеће Електромреж
Е
жа Србије (ЕМС). Зако
онску основву за почеттак овог
важног процеса поставио је Закон о енерггетици из 20
004. године.
Јавно предузеће
п
Е
Електромре
жа Србије има лицен
нцу коју изздаје Агенција за ене
ергетику
Републи
ике Србије (АЕРС) а за обављањ
ње енергеттских делаттности прен
носа и упр
рављања
преносн
ним системом, организзовања и администрир
рања билаттералног и б
балансног тржишта
т
електри
ичне енергијје. Предузећ
ће је 100% јее у власниш
штву Републи
ике Србије. ЕМС врши функцију
ф
операто
ора преносн
ног система.. Јавно пред
дузеће Електтромрежа Србије
С
је одговорно за: сигуран
и поузд
дан рад пр
реносног си
истема и кввалитет исп
поруке електричне ен
нергије, упр
рављање
преносн
ним систем
мом на наччин који об
безбеђује сигурност испоруке ел
лектричне енергије,
е
недискр
риминаторн
ни и економ
мичан присступ преноссном систем
му, развој преносног система
којим сее обезбеђујее дугорочнаа способностт преносногг система даа испуни рац
ционалне заахтеве за
пренос електричне енергије,, координи
иран рад преносног
п
с
система
Републике Ср
рбије са
преносн
ним системи
има у интер
рконекцији, односно саа дистрибутивним систеемима у Републици
Србији, балансираањe систем
ма и обезб
беђење системских услуга
у
у пр
реносном систему,
с
утврђиввање техни
ичко‐технолошких услова за по
овезивање електроенеергетских објеката,
о
уређаја и постројеења у једи
инствен систем, исправност и по
оузданост м
мерења еле
ектричне
енергијее на месттима прим
мопредаје у и из преносног
п
система и организовање и
админи
истрирање тржишта
т
елеектричне ен
нергије из своје надлеж
жности. Технички аспеккти рада
преносн
ног система и односи између ЈП ЕМ
МС, као опер
ратора прен
носног систеема, и кориссника тог
системаа ближе су уређени
у
Праавилима о раду преносн
ног система [22], која суу у примени
и од маја
2008. го
одине, нако
он чега су допуњавана
д
а у 2011, 20
013. и 2014.. години, зб
бог усклађи
ивања са
важећом регулативвом. Саглассност на овај докуменаат, пре почетка примеене, даје АЕЕРС [17].
Начин обрачуна
о
усслуге прено
оса електриччне енергијје, тарифни елементи, тарифе за обрачун
цене пр
риступа систтему за преенос електри
ичне енерги
ије, начин њиховог
њ
изр
рачунавања и други
финанси
ијски аспектти, прописаани су Мето
одологијом за одређивање цене п
приступа сисстему за
пренос електричнее енергије [23].Цене приступа пре
еносном си
истему елекктричне ене
ергије су
8. године, након
н
чега су
с кориговане још чети
ири пута. Тр
ренутно, на снази су
регулиссане од 2008
цене за приступ прееносном систему које су
с одобрене
е у марту 201
13. године.
п
ије (ЕПС), има лиценцу за обаввљање енергетских
Јавно предузеће
Електропривреда Срби
делатно
ости дистриб
буције и упр
рављања ди
истрибутивн
ним системо
ом [16], [17]. Предузеће
е је 100%
у власништву Репуублике Срби
ије. Јавно предузеће
п
Електроприв
Е
вреда Србије је одгово
орно за:
сигуран и поуздан
н рад дистр
рибутивног система и квалитет испоруке
и
ел
лектричне енергије,
е
управљање дистр
рибутивним
м системом
м, недискр
риминаторсски и еко
ономичан приступ
дистриб
бутивном систему, развој дистри
ибутивног система
с
којјим се обеезбеђује дуугорочна
способн
ност дистрибутивног система да
д испуни рационалн
не захтевее за дистр
рибуцију
електри
ичне енер
ргије, утврђивање техничко‐те
ехнолошкихх услова за пове
езивање
електро
оенергетских објеката, уређаја и постројења у јединствен
н систем, даавање инфо
ормација
енергеттским субјекктима и корисницима дистрибутив
д
вног системаа које су поттребне за ефикасан
приступ
п дистрибуттивном систтему, на принципима транспарентности и недискриминације,
исправн
ност и поуззданост мерења електтричне ене
ергије на местима
м
при
имопредаје у и из
дистриб
бутивног система. Техн
нички условви за прикљ
ључење кор
рисника на систем, теххнички и
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други услови
у
за безбедан
б
по
огон дистрибутивног система
с
и за обезбеђ
ђивање поууздане и
континууиране испоруке елекктричне енеергије купц
цима, постуупци у кри
изним ситуаацијама,
правилаа о приступ
пу треће стране дистр
рибутивном систему, функционалн
ф
ни захтеви и класа
тачности мерних уређаја,
у
наачин мерењ
ња електриччне енергијје и други услови, бл
лиже су
уређени
и Правилим
ма о раду ди
истрибутивн
ног системаа [24], која су
с у примен
ни од почеттка 2010.
године. Начин обрачуна услуге дистрибуц
ције електричне енерги
ије, тарифни
и елементи, тарифе
за обраачун цене приступа систему за дистрибуци
ију електричне енерги
ије, начин њиховог
израчун
навања и др
руги финансијски аспектти, прописани су Метод
дологијом за одређивање цене
приступ
па систему за
з дистрибууцију електр
ричне енер
ргије [25]. Цене
Ц
приступа дистрибутивном
системуу електричне енергије су
с регулисан
не од 2010. године, након чега су кориговане
е 2011. и
2013. го
одине и онее још увек важе.
в
Цена коришћењаа дистрибути
ивне мрежее је јединстввена (од
2014. године),
г
чи
име је омо
огућено куп
пцима (који немају право
п
на јјавно снабдевање)
прикљуученим на дистрибутив
д
ну мрежу да,
д у погледуу цене присступа дистри
ибутивном систему,
с
на цело
ој територи
ији Републике Србије под
п
истим условима купују
к
електтричну енергију од
снабдеввача на слоб
бодном трж
жишту.
До поло
овине 2015.. године, шеест привред
дних друштаава за производњу елеектричне ен
нергије и
пет привредних друштава за дистрибуцију
д
у и управљаање дистриб
бутивним си
истемом, по
ословало
је у окви
иру вертикаално интегри
исаног ЈП ЕП
ПС. Од 01.07
7.2015. годи
ине, шест привредних друштава
д
за прои
изводњу ел
лектричне енергије, као
к
и Привредно друштво за о
обновљиве изворе
електри
ичне енергије ЕПС Обно
овљиви изввори, престаало је да постоји, односно припоје
ено је ЈП
ЕПС [26
6]. Уместо пет
п привред
дних друшттава за дисстрибуцију и управљањ
ње дистрибуутивним
системо
ом, од 01.07
7.2015. годи
ине, формирано је пре
едузеће ЕПС
С Дистрибуц
ција д.о.о. Београд,
Б
које врш
ши функцијуу Оператора дистрибуттивног систе
ема [21]. Осснивач ЕПС Дистрибуција је ЈП
Електро
опривреда Србије.
С
16
6.1.3.2 Снаб
бдевање ел
лектричном
м енергијом
м и јавни сна
абдевач
Купци електричне
е
енергије ни
ису показиваали интерессовање за учешће на сл
лободном тржишту,
т
будући да је регулисана цена за снабдевање крајњи
их купаца би
ила, и још уувек је, знатно нижа
од тржи
ишне. Регулисане цене електричнее енергије заа крајње куп
пце први пуут су примењ
њене 01.
јануара 2008. године. Томе је претходио предлог цена од стран
не ЈП ЕПС, н
на који је по
озитивно
мишљење дала Агеенција, а заатим сагласн
ност Влада Републике Србије.
С
Фор
рмирање слободног
тржиштта електричн
не енергијее је започето
о тек када је
ј Законом о енергетици из 2011. године
ограниччено право крајњих куупаца на реегулисано сн
набдевање.. До 2013. године, сви
и крајњи
купци су
с набављал
ли електриччну енергијуу по регули
исаним ценама. Од 20
013. године почиње
куповин
на електриччне енергијје на тржи
ишту, по тр
ржишним ценама. Учеесници на тржишту
т
електри
ичне енергије могу бити: произвођ
ђач електричне енергијје, снабдеваачи, снабде
евачи на
велико, крајњи купци, опеератор прееносног си
истема елеектричне еенергије, оператор
о
дистриб
бутивног система елекктричне енеергије, опер
ратор затвор
реног дистр
рибутивног система
електри
ичне енерги
ије, операто
ор тржиштаа [21].Угово
ор о снабдеевању је д
докуменат којим
к
се
уређују међусобна права и об
бавезе купц
ца и лиценц
цираног снаб
бдевача о п
продаји еле
ектричне
енергијее.
Динами
ика отварањ
ња тржишта одвијала се фазно, суж
жавањем крууга купаца ккоји, поред права
п
на
снабдеввање на сл
лободном тржишту, имају
и
право
о и да уго
оворе снаб
бдевање са јавним
снабдеввачем по регулисаним ценама.
ц
Отвварање тржи
ишта одвијаало се на слеедећи начин
н:
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1. Од 1. јануаара 2013. го
одине, само
о крајњи куупци електр
ричне енерггије чији су објекти
прикључени
и на дистри
ибутивни си
истем имал
ли су право
о на снабдеевање електтричном
енергијом (тзв. јавно
о или гар
рантовано снабдевање) по реггулисаним ценама.
ојом се осигурава правво домаћин
нстава и
Гарантовано снабдеваање је јавнаа услуга ко
малих купаца (правна лица и пред
дузетници који
к
имају мање
м
од 50 запосленихх, укупан
носу до 10 милиона еввра у динар
рској противввредности,, чији су
годишњи приход у изн
и прикључен
ни на дистр
рибутивни систем
с
електтричне енергије напон
на нижег
сви објекти
од 1 kV и чија је потро
ошња електричне енергије у претхходној календарској години до
н снабдеваање електри
ичном енергијом на тер
риторији
30 000 kWh електричнее енергије) на
Републике Србије по разум
мним, јасно упореедивим, транспарентним и
инаторним ценама. Свви крајњи куупци електр
ричне енерггије имају право
п
да
недискрими
слободно бирају
б
снабд
девача на тржишту,
т
ал
ли само дом
маћинства и мали купц
ци имају
право на гаарантовано (јавно) снабдевање (д
домаћинстваа и мали куупци могу то
т право
користити, а могу и да изаберу снабдевача ел
лектричном
м енергијом на тржиштуу). Купци
и на преносни систем више немаају право наа снабдевањ
ње по регул
лисаним
прикључени
ценама, веећ морају да
д купују електричну
е
енергију на
н слободно
ом малопродајном
тржишту, таако да је у то
ој години куупцима на слободном
с
т
тржишту
исп
поручено 22
238 GWh
електричнее енергије, што је изно
осило 8% укупне
у
потр
рошње крајњих купацаа. Од 72
предузећа која су крајем 2013. године била лиценци
ирана да о
обављају де
елатност
ном енергијјом, на слоб
бодном мал
лопродајном тржишту активна
снабдевањаа електричн
су била сам
мо два, при
и чему је тр
радиционал
лни снабдеввач, ЈП ЕПС
С преко при
ивредног
друштва ЕП
ПС Снабдеваање, остао доминантан
д
снабдевач са преко 92
2% удела у продатој
п
електрично
ој енергији на
н слободно
ом тржишту..
одине, само
о домаћинсства и мали
и купци им
мају право на
н јавно
2. Од 1. јануаара 2014. го
снабдевањее. Поред купаца прикљ
ључених на преносни
п
си
истем, ни куупци прикљуучени на
дистрибутивни систем
м (осим дом
маћинстава и малих куупаца), виш
ше немају право
п
на
снабдевањее по регули
исаним цен
нама, већ морају
м
да купују
к
електтричну енергију по
тржишним ценама на слободном малопродаајном тржиш
шту. На слободном трж
жишту је
испоручено
о 10 156 GW
Wh електричне енергије
е, што је изн
носило 36,7%
% укупне по
отрошње
крајњих куп
паца у 2014
4. години. Куупцима на слободном
с
тржишту, еелектрична енергије
е
је испоручи
ивана на преко 45 000 мерних места. Од 86 предузећа
п
ккоја су краје
ем 2014.
године била лиценцир
рана да обаввљају делаттност снабдеевања електтричном енергијом,
ном малопр
родајном тржишту је било активвно само сседам. Дом
минантан
на слободн
снабдевач на слобод
дном тржиш
шту је остаао ЈП ЕПС са уделом
м од 96% продате
електричнее енергије, пошто су сви остали снабдевачи
с
својим куп
пцима прод
дали око
373,5 GWh електричнее енергије. Просечна
П
це
ена која је остварена
о
у 2014. годин
ни за ову
Wh (без ПДВ
В). У 2014. години је још увек
категорију купаца износила је 6,83 РСД/kW
доминантно
о регулисан
но тржиште, односно јаввно (гаранто
овано) снабд
девање.
Због обавезза јавних наабавки и нееспремности
и купаца да спроведу н
набавке ене
ергије на
слободном тржишту, део
д купаца електричне
е
енергије
е
је у периоду и
изласка на тржиште,
користио пр
раво на резеервно снабд
девање.
одине домааћинства по
оред права на јавно снабдевање стичу и
3. Од 1. јануаара 2015. го
право да сл
лободно бир
рају снабдеввача на тржи
ишту.
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Купци који
к
немају право на јавно (гаран
нтовано) снаабдевање, купују елекктричну енергију од
лиценцираних снаб
бдевача на слободном
с
тржишту.
Крајњи купац који нема право
о на јавно сн
набдевање, а нема важ
жећи уговор о снабдеваању, има
право на
н резервно
о снабдевањ
ње у перио
оду до 60 дана,
д
у ком
ме је дужан
н да пронађ
ђе новог
снабдеввача. У супр
ротном је оператор
о
си
истема дуж
жан да му обустави
о
исспоруку еле
ектричне
енергијее. Цена резеервног снаб
бдевања је по
п правилу виша
в
од трж
жишних ценаа.
У 2013. години, ЈП ЕПС је основало привреедно друшттво ЕПС Снаб
бдевање. Ти
им чином иззвршено
је раздввајање посл
лова снабдеевања и дистрибуције електричнее енергије. Раздвајање је било
неопход
дно ради др
руге фазе оттварања трж
жишта, односно уласкаа других снаабдевача ко
оји, од 1.
јануара 2014. годин
не, уговарајуу снабдевањ
ње са свим купцима,
к
оссим са домаћ
ћинствима и малим
купцима. Са њима ће
ћ уговоре о снабдевањ
њу моћи да потписују од
о 1. јануараа 2015. године. АЕРС
је 1. јуула 2013. године дал
ла лиценцуу за јавно снабдевањ
ње привред
дном друшттву ЕПС
Снабдеввање [17], које је од тада
т
јавни снабдевач свих купацаа електричн
не енергије
е који се
снабдеввају по регулисаним цеенама. На оттвореном тр
ржишту елеектричне енеергије од 1.. јануара
2014. го
одине ЕПС Снабдевање обавља послове
п
снабдевача и осталих краајњих купац
ца.Након
што је Влада РС спровела законом
з
прописану тендерску пр
роцедуру, ЕЕПС Снабде
евање је
изабран
н и за резервног снабдеевача у 2014
4. години.
У Србији је лиценциран велики број снабд
девача елекктричном ен
нергијом (наа крају 2014
4. године
их је било 86, а на крају 2015. године 101) [17]. Око половине
п
(њ
њих 39) обаввља ову делатност и
то углаавном у ви
иду прекогграничног промета ради транзи
ита и трговине међуу самим
снабдеввачима, укљ
ључујући и ЈП ЕПС. Само
о седам снаабдевача се бавило снаабдевањем крајњих
купаца, од којих јее доминанттан ЕПС Снаабдевање. Правила
П
о промени
п
сн
набдевача су
с веома
значајнаа за развој тржишта
т
и новина
н
у нашој пракси [27]. Односе се на снаб
бдевање по уговору
о потпууном снабдеевању и утврђују да је промена сн
набдевача за купца бессплатна. Праавилима
су обухвваћени случчајеви промене снабдевача на захттев купца, прелазак на резервно или јавно
снабдеввање када купац
к
по Заккону на то има
и право, као и поступак при про
омени снабд
девача у
случају раскида уговора о продаји због неплаћања. Поступак промене сн
набдевача не
н може
трајати дуже од 21 дан, рачунаајући од дан
на предаје уредног
у
захттева [27].
16
6.1.3.3 Трж
жиште елекктричне енеергије
На отвореном тржишту елеектричне ен
нергије цен
не се делее на слобо
одне (тржи
ишне) и
исане су цеене приступ
па систему за пренос и цене пр
риступа сисстему за
регулиссане. Регули
дистриб
буцију елекктричне ен
нергије (за све корисснике систеема), ценее помоћнихх услуга
(примар
рна регулац
ција, регулаација напон
на, безнапо
онско покреетање и осттрвски рад)). Поред
наведен
них могу бити
б
регул
лисане и цене
ц
електричне енергије за гаарантовано (јавно)
снабдеввање и цен
не закупа резерве сн
наге за системске услуге секундарне и тер
рцијарне
регулац
ције. Док се тржишне цене, као штто им само име
и каже, формирају
ф
сслободно и у складу
са зако
онима тржи
ишта, регул
лисане цен
не електриччне енергије одређујуу се по сл
ледећем
ходограаму:
1. АЕРС
С доноси методологи
м
ије за одрееђивање цена:
ц
присттупа систем
мима за пр
ренос и
дистриб
буцију електричне енергије и цен
не електриччне енергијее за гаранттовано снаб
бдевање,
[25], [23
3], [28].
2. Енер
ргетски суб
бјекти који
и обављају регулисан
не енергетсске делатн
ности обрачунавају
регулиссане цене и доносе
д
акт о ценама ко
оји достављају Агенцији
и на давањее сагласности.
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3. У по
оступку обрааде захтеваа за давањее сагласноссти на акт о ценама А
Агенција ан
нализира
достављ
љене енергеетско‐техниччке и економ
мско‐финан
нсијске подаатке и докум
ментацију и утврђује
да ли суу регулисанее цене одрееђене у складу са метод
дологијама [25],
[
[23], [28
8].
На Слиц
ци 16‐1‐9, даат је приказ регулисани
их и слободн
них цена за крајње купц
це.

Слика 16‐1‐9 Графи
ички приказ регулисанихх и слободнихх цена за краајње купце ел
лектричне ен
нергије
[17]

16.1.4
4 Мерење и обрачун
н потрошњ
ње електр
ричне енер
ргије
16
6.1.4.1 Тари
ифни систеем у метод
дологији за одређивањ
о
е цене елекктричне енеергије,
односно прист
тупа систем
му за дистр
рибуцију елеектричне еенергије
Тарифни систем је скуп пропи
иса и прави
ила на осно
ову којих се, крајњим ккорисницим
ма, врши
обрачун
н потрошене електричн
не енергије. Агенција за
з енергетикку Републикке Србије донела је
документакојима су
с дефинисаани: елемен
нти за обраачун (тарифн
ни елементти), начин обрачуна
о
електри
ичне енергије, тарифее за обраччун цена електричне енергије и начин њиховог
израчун
навања [25],, [28]. Докум
мента су тако конципирана да обеззбеђују:
1. Покривањее оправданих трошкова пословања;
2. Подстицање економске и енергетсске ефикасн
ности;
3. Једнак поло
ожај за све купце
к
и кори
иснике систтема и
4. Спречавањ
ње унакрсно
ог субвенционисања иззмеђу појед
диних делаттности које обавља
јавни (гарантовани) сн
набдевач, оператор
о
си
истема и иззмеђу појед
диних категгорија и
ца, као и изм
међу корисн
ника системаа.
група купац
Тарифни системи су различити од зем
мље до зе
емље. Пореед економских и соц
цијалних
елемената, садржее и политичке елементе. Доста заввисе од енеергетске пол
литике у кон
нкретној
земљи, стимулацијје потрошњ
ње, заштите интереса купаца,
к
итд.. Један од о
основних пр
ринципа
тарифно
ог система је тежња да
д се прихходима од продате ел
лектричне еенергије надоместе
сопствени трошковви пословања електро
опривреде, али и да се обезбед
ди профит. Већина
тарифни
их система заснива
з
се на
н трошковн
ном принципу, што под
дразумева да сваки купаац треба
да надо
окнади трош
шкове које ствара
с
због природе сввоје потрошње и начин
на на који преузима
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електри
ичну енергијју из систем
ма. Ти трошкови се одр
ређују преко
о елеменатаа који се нааплаћују,
тако даа надокнадаа за потрош
шњу зависи,, између оссталог, од количине
к
пр
реузете еле
ектричне
енергијее, места и начина
н
приккључка на мрежу,
м
инстталисане снаге, максим
малног оптерећења,
дневногг временско
ог распореда преузимања електричне енергије, итд. Уваж
жавање највважнијих
карактееристика по
отрошње ел
лектричне енергије и њеног утицаја на ттрошкове у оквиру
тарифно
ог система, има за циљ
љ да се купц
ци стимулиш
шу на рацио
онално кори
ишћење еле
ектричне
енергијее.
Због об
бима садрж
жаја презен
нтоване су само најважније инфо
ормације, сса кратким описом
значењаа[28].
16
6.1.4.2 Одр
ређивање цеене електр
ричне енерги
ије за јавно
о снабдевањ
ње
16.1.4.2
2.1 Категори
ије купаца
Категор
рије купаца се одређујуу у зависноссти од врсте мерних урееђаја, односсно начина мерења
електри
ичне енергијје и то:
1. „Потрошњаа на ниском
м напону“ (н
напонског нивоа
н
до 1 kV, а активна снага, акктивна и
реактивна енергија
е
се утврђују
у
мерењем);
(напонског нивоа до 1 kV, исп
2. „Широка потрошња“
п
поручена акктивна енергија се
утврђује меерењем, рееактивна енергија се не мери, акттивна снага се утврђује према
одобреној снази
с
прикљ
ључка) и
3. „Јавно освеетљење“ (наапонског ни
ивоа до 1 kV
V, активна енергија се утврђује мерењем
м
или обрачууном према трајању исспоруке, а активна
а
снаага и реакти
ивна енерги
ија се не
мери).
16.1.4.2
2.2 Групе куп
паца
Утврђујуу се у зави
исности од начина меерења, усло
ова испорукке активне енергије и намене
потрошње електри
ичне енерги
ије. У катего
орији “Широ
ока потрош
шња”, утврђуују се четир
ри групе
купаца, у зависностти од начинаа мерења и услова преуузимања акктивне енерггије:
1. „Потрошњаа са једнотар
рифним мер
рењем“;
2. „Потрошњаа са двотари
ифним мерењем“;
3. „Управљанаа потрошњаа“ и
4. „Управљанаа потрошњаа са посебни
им мерењем
м“.
У катего
орији “Шир
рока потрош
шња”, утврђ
ђују се три подгрупе
п
куупаца у зависности од намене
потрошње електричне енергије:
1. „Домаћинсттво“;
2. „Јавна и заједничка поттрошња“ и
3. „Остала ком
мерцијална потрошња““.
У категгорији “Јавн
но осветљеење”, утврђ
ђују се две групе купаца у зави
исности од намене
потрошње електричне енергије:
1. „Јавно освеетљење“ и
2. „Светлеће рекламе“.
р
16.1.4.2
2.3 Тарифни елементи
Тарифни елементи
и су обрачуунске величчине на којје се распо
оређује макксимално од
добрени
приход и то су:
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1.
2.
3.
4.

„Активна сн
нага“. Снага се изражава у киловати
има (kW);
„Активна ен
нергија“. Акттивна енерггија се израж
жава у киловатсатима (kWh);
„Реактивна енергија“. Реактивна
Р
е
енергија
се изражава
и
у киловатсати
к
има (kVArh) и
„Место исп
поруке“. Тар
рифни елем
мент „место
о испоруке““ се утврђујје као ариттметички
просек бројја места исп
поруке на по
очетку и на крају
к
регулааторног пери
иода.
Тарифни елементи, као обрачуунске величине, утврђујју се за свакку од категорија купаца.
16.1.4.2
2.4 Тарифе
Тарифе се утврђујуу за сваки од
о тарифни
их елеменатта. Тарифе се утврђујуу по категор
ријама и
групамаа купаца.
За тариф
фни елемен
нт „активна снага“
с
се утвврђују две тарифе:
т
1. „Обрачунскка снага“ (заа купце из категорије Потрошња наа ниском наапону се при
имењује
на износ меесечне макссималне акттивне снаге, ако је месеечна максим
мална активвна снага
мања или јееднака одоб
бреној снази. За купце из категори
ије Широка потрошња, утврђује
се једна тар
рифа: „обраччунска снагаа“, која се примењује на одобренуу снагу);
2. „Прекомерн
на снага“ пр
римењује сее ако је изм
мерена месеечна максим
мална активна снага
већа од од
добрене снаге, тако што
ш се на износ
и
одобр
рене снаге примењује
е тарифа
„обрачунска снага“, а на износ разлике иззмеђу измеерене месеечне максим
малне и
рифа „прекомерна снагаа“).
одобрене снаге, примеењује се тар
За тари
ифни елемент „активна енергија“, у зависности од начина меерења, доб
ба дана
преузим
мања електтричне енергије и наамене потрошње елекктричне енеергије, утвр
рђују се
тарифе::
1. „Виша дневвна тарифа за
з активну енергију“;
е
по
о правилу у времену од
д 07 h до 23 h сваког
дана;
2. „Нижа дневвна тарифа за
з активну енергију“;
е
по
о правилу у времену од
д 00 h до 07 h и од
23 h до 24 h сваког дана.
це из категгорије “Шир
рока потрошња”, тари
ифе за акти
ивну енерги
ију утврђујуу се и у
За купц
зависно
ости од коли
ичине, намене и начинаа потрошње активне енергије и то:
1. „Тарифа за малу потрошњу“ (до 35
50 kWh на месечном
м
ни
ивоу);
отрошњу“ (преко 350 kW
Wh до 1 600 kWh на мессечном ниво
оу) и
2. „Тарифа за умерену по
3. „Тарифа за велику потр
рошњу“ (прееко 1600 kW
Wh на месечном нивоу)..
За купц
це из категгорије “Шир
рока потрош
шња” ‐ груупа купаца Потрошња са једнотаарифним
мерењеем, утврђујуу се следеће тарифе за активну
а
енергију:
1. „Једнотариф
фно мерењее ‐ зелена зо
она“;
фно мерењее ‐ плава зона“ и
2. „Једнотариф
3. „Једнотариф
фно мерењее ‐ црвена зона“.
За купце из категор
рије “Јавно осветљење”
о
”, утврђују се
с следеће тарифе
т
за акктивну енер
ргију, без
обзира на доба дан
на у коме сее енергија пр
реузима:
1. „Активна ен
нергија – јаввна расвета““ и
2. „Активна ен
нергија – свеетлеће рекл
ламе“.
За тариф
фни елемен
нт „реактивн
на енергија““ утврђују се
е две тарифее:
1. „Реактивна енергија“ и
2. „Прекомерн
на реактивна енергијаа“ (ако је фактор снааге на мессту преузим
мања из
дистрибутивног систем
ма за обраачунски пер
риод мањи
и од 0,95, тарифа „ре
еактивна
е
којја одговара фактору снаге 0,95,
енергија“ сее примењује на износ реактивне енергије
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а тарифа „п
прекомернаа реактивна енергија“ се
с примењуује на износ позитивне разлике
измерене реактивне
р
ен
нергије и рееактивне ене
ергије која одговара
о
фаактору снаге
е 0,95).
За тариф
фни елемен
нт „место испоруке“ се утврђује
у
тар
рифа „трошаак јавног снаабдевача“.
Тарифе за продају електричнее енергије за
з све купце
е које снабд
дева јавни сснабдевач у оквиру
рупе купацаа једнаке су на целој тер
риторији Републике Срб
бије.
исте каттегорије и гр
Продатаа електричн
на енергија се
с обрачунаава на основву тарифа за обрачунски
и период.
16
6.1.4.3 Одр
ређивање цеене пристуупа системуу за дистри
ибуцију елекктричне енергије
16.1.4.3
3.1 Категори
ије корисникка система
а
Категор
рије корисн
ника систем
ма одређујуу се у зависности од
д: напона н
на месту испоруке
и
електри
ичне енерги
ије, врсте мерних
м
уређ
ђаја, односн
но начина мерења.
м
Категорије ко
орисника
системаа су:
1. „Потрошњаа на средњем напону“ (напонског нивоа
н
изнад
д 1 kV, а ниж
жег од 110 kV
V);
2. „Потрошњаа на ниском
м напону“ (н
напонског ни
ивоа до 1 kV, а испоручена активн
на снага,
активна и реактивна ен
нергија се уттврђују мере
ењем);
3. „Широка потрошња“ (до
(
1 kV, а активна снага се утвврђује прем
ма одобрено
ој снази
прикључка)) и
4. „Јавно освеетљење“ (исспоручена активна енерргија утврђуује се мерењ
њем или обрачуном
према врем
мену испорууке, а активн
на снага и ре
еактивна енергија се нее мере).
16.1.4.3
3.2 Групе кор
рисника сист
тема
Групе ко
орисника си
истема утврђ
ђују се за каатегорије “Ш
Широка потр
рошња” и “Јавно осветљ
љење”, у
зависно
ости од начи
ина мерењаа и услова испоруке
и
акктивне енер
ргије и у заввисности од
д намене
потрошње електричне енергије.
У катего
орији “Широ
ока потрошња”, у зависности од начина
н
мереења и условва испоруке активне
енергијее, утврђују се
с четири гр
рупе корисника:
1. „Потрошњаа са једнотар
рифним мер
рењем“;
2. „Потрошњаа са двотари
ифним мерењем“;
3. „Управљанаа потрошњаа“ и
им мерењем
м“.
4. „Управљанаа потрошњаа са посебни
У катего
орији “Шир
рока потрош
шња”, у заввисности од
д намене по
отрошње ел
лектричне енергије,
е
утврђујуу се три груп
пе корисникка:
1. „Домаћинсттво“;
2. „Јавна и заједничка поттрошња“ и
3. „Остала ком
мерцијална потрошња““.
У категгорији Јавно
о осветљењ
ње, у зависсности од намене поттрошње електричне енергије,
е
утврђујуу се две груп
пе корисникка:
1. „Јавно освеетљење“ и
2. „Светлеће рекламе“.
р
16.1.4.3
3.3 Тарифни елементи
Тарифни елементи
и су обрачуунске величчине на којје се распо
оређује макксимално од
добрени
приход и то су:
1.

нага“. Снагаа се изражавва у киловаттима (kW);
„Активна сн
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2.
3.

„Активна енергија“. Акктивна енергија се изражава у кило
оватсатима ((kWh) и
„Реактивнаа енергија“. Реактивна енергија
е
се изражава у киловарсатима (kVArh)).

16.1.4.3
3.4 Тарифе
Тарифе се утврђујуу за сваки од
о тарифни
их елеменатта. Тарифе се утврђујуу по категор
ријама и
групамаа корисникаа система.
За тариф
фни елемен
нт „активна снага“
с
утврђ
ђују се две тарифе:
т
1.

„Одобренаа снага“ (при
имењује се на одобрен
ну снагу безз обзира на измерену вредност
в
месечне мааксималне активне
а
снагге у обрачун
нском перио
оду);
рна снага“ (примењује
(
се ако је
е измерена месечна м
максимална активна
2. „Прекомер
снага већа од одобрен
не снаге, такко што се наа износ одоб
брене снагее примењује
е тарифа
лике између месечне максималне
м
е и одобрен
не снаге,
„одобрена снага“, а наа износ разл
примењује се тарифа „прекомернаа снага“).
лна активнаа снага једн
ног корисни
ика системаа из категор
рија “Потро
ошња на
Месечна максимал
средњем напону”” и “Потрошња на ниском напону” се утврђује мерењем средње
петнаесстоминутне активне снааге у обрачунском периоду.
За кори
иснике из каатегорије “Ш
Широка поттрошња” утвврђује се јед
дна тарифа: „одобренаа снага“,
која се примењује
п
н одобренуу снагу из од
на
добрења за прикључењ
ње.
Тарифа за тарифни елемент “активна снагга" изражаваа се у динар
рима по kW..
Тарифа за тарифни елемент „п
прекомерна снага“ израажава се у динарима по
о kW.
За тарифни елемен
нт „активна енергија“, у зависностти од начин
на мерења, односно до
оба дана
испорукке електричне енергије, утврђују сее тарифе:
1.

лу у времен
ну од 07 h до 23 h
„Виша днеевна тарифаа за активнуу енергију“ (по правил
сваког данаа);
по правилу у времену о
од 00 h до 07
0 h и од
2. „Нижа дневна тарифа за активну енергију“ (п
23 h до 24 h сваког дан
на).
Виша и нижа дневн
на тарифа заа активну ен
нергију утвр
рђују се за ко
ориснике изз категорије
е купаца:
“Потрош
шња на сред
дњем напон
ну”, “Потрош
шња на нисском напонуу”, “Широкаа потрошња”” ‐ групе
корисни
ика „Потрош
шња са двоттарифним меерењем“ и „Управљана
„
а потрошња“.
За категгорију корисника „Шир
рока потрош
шња“, група корисника „Потрошњаа са једнотаарифним
мерењеем“ примењ
њује се једнаа тарифа за активну ен
нергију без обзира
о
на д
доба дана у коме се
енергијаа испоручујее, и
За категгорију корисника „Јавн
но осветљењ
ње“, групе корисника
к
„ЈЈавно осветтљење“ и „С
Светлеће
рекламее“ примењуује се једна тарифа за активну ене
ергију без обзира
о
на д
доба дана у коме се
енергијаа испоручујее.
Тарифе за тарифни елемент “аактивна енер
ргија" се изр
ражавају у динарима
д
по
о kWh.
фни елемен
нт „реактивн
на енергија““ утврђују се
е две тарифее:
За тариф
1.
2.

„Реактивнаа енергија“ и
„Прекомер
рна реактиввна енергијаа“ (примењ
њује се на износ
и
реакттивне енерггије која
одговара фактору снаге 0,95, а тар
рифа „преко
омерна реакктивна енер
ргија“ се при
имењује
на износ по
озитивне раазлике измеерене реакттивне енерггије и реакттивне енерггије која
одговара фаактору снагее 0,95).
Тарифе за тарифни елемент „р
реактивна ен
нергија“ се изражавају
и
у динаримаа по kVArh.
Тарифе су једнаке за све кориснике систеема истог оп
ператора система у окввиру исте категорије
и групе корисника, без обзира на дужину дистрибутивног пута.
Услуга приступа си
истему за дистрибуциј
д
ју електричне енергијее се обрачуунава кориссницима
системаа на основу тарифа
т
за об
брачунски период.
п
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16
6.1.4.4 Квал
литет елекктричне ен
нергије
Квалитеет електриччне енергије је терми
ин којим се
е описује колико
к
парааметри исп
поручене
електри
ичне енерги
ије одговарају вредносстима које су прописаане техничкким правилницима.
Тако се обезбеђује употребљивост електр
ричне енерги
ије у електр
ричним уређ
ђајима за жи
ивотне и
продукттивне сврхее. Електричн
ни уређаји су пројекто
овани и кон
нструисани да раде саа својим
називни
им (номинаалним) караактеристикам
ма у поглед
ду фреквенције, напон
на и снаге. Називне
вредноссти често није могућ
ће постићи у свакодн
невном рад
ду, тако даа уређаји раде са
вредносстима које одступају
о
од
д називних. За сваки уређај дефини
ише се опсеег вредности
и напона
и фрекввенце са који
има уређаји
и могу квали
итетно да рааде.
Енергеттски субјекти
и који обављ
љају енергеетске делатн
ности у вези
и са испорукком и снабд
девањем
електри
ичном енерггијом, дужн
ни су да обеезбеде квалитет испорууке и снабдеевања [21], [24, 25],
[30] и [3
32].
Према [30] пропи
исани су по
оказатељи техничког и комерци
ијалног квал
литета испоруке и
комерцијалног квал
литета снаб
бдевања елеектричном енергијом.
е
Показаттељи техничког квалиттета испорууке који се
е нарочито прате [30]] су: непре
екидност
испорукке електричне енергијее, квалитет напона, вре
еме потребно за изврш
шавање про
описаних
обавезаа оператор
ра система од утицааја на при
икључење, отклањањее квара, обустава,
о
искључеење.
Показаттељи комер
рцијалног кввалитета исп
поруке и сн
набдевања који
к
се наро
очито прате
е [30] су:
обезбеђ
ђивање еф
фикасне ко
омуникацијее са купц
цима, одно
осно кори
исницима система,
с
обавештавање о планираним прекидимаа, прецизно
о и јасно об
бавештавање крајњих купаца
к
о
условим
ма испорукее и снабдеввања електр
ричном енергијом, бро
ој поднетих и број опр
равданих
прописани
поднесаака крајњихх купаца, поштовање
п
их рокова за
з поступањ
ње по подн
несцима
крајњихх купаца.
Постоје бројни узр
роци због којих парамеетри електр
ричне енерггије (напон,, струја, уче
естаност)
д прописаних вредностти (нпр. пре
елазне и кр
раткотрајне промене у ЕЕС или
могу даа одступе од
дуготрајне променее у ЕЕС).
е крајњим корисницим
к
ма обично суу везани
Показаттељи квалиттета испоруке електриччне енергије
за два најважнија
н
п
параметра
к
који
карактеришу рад свваког ЕЕС: фреквенцију и напон.
Фреквенција је глоб
бални показзатељ квали
итета, јер им
ма исту вред
дност у свим
м деловима ЕЕС који
су у синхронизму, док је нап
пон локални показатељ
љ и има различите вр
редности у разним
деловим
ма ЕЕС.
енергије исспоруком ел
Операто
ор система обезбеђујее квалитет електричне
е
лектричне енергије
е
прописааног напонаа и фреквенц
ције [22], [24] и [ 29]. Оператор сисстема евидеентира као сметње
с
у
раду пр
реносног, од
дносно дистрибутивног система електричне
е
енергије вр
редности и трајање
одступаања напона и фреквенције изван прописанихх граница, која
к
су насттала током периода
праћењ
ња.
Основни показатељ
љ квалитетта фреквенц
ције у неко
ом ЕЕС је њено
њ
одстуупање у од
дносу на
називнуу вредност. Фреквенција је одраз равнотеже између про
оизводње и потрошње активне
снаге. Нормирање
Н
е фреквенци
ије се везуује за норм
мални радни режим, јјер је тада могуће
постићи
и равнотеж
жу између производњ
ње и потро
ошње активвне снаге. Називна вредност
в
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фреквен
нције износи 50 Hz [22].
[
Када преносни систем Реп
публикеСрби
ије ради у оквиру
интерко
онекције, на дозвољен
на одступањ
ња од нази
ивне вредн
ностифреквеенције у пр
реносној
мрежи примењују се вредно
ости из праавила о рад
дуинтерконекције.У сл
лучају да преносни
систем Републикее Србије ради
р
изоло
овано од суседнихпре
с
еносних си
истема, доззвољена
одступаања фреквен
нције у прен
носној мреж
жи су 50 Hz ± 0,5 Hz [22]..
Најзначајнији показатељ квалитета електтричне енер
ргије везан за напон јее одступање
е напона
изван прописаних
граница. Оператор
п
О
с
система
дуж
жан је да одржава напон у сисстему уз
допуштеено одступање од ±10
0% називно
ог напона (2
230/400V) за
з све напо
онске нивое
е изузев
400kV, где је допууштено одсттупање од ±5%
±
називн
ног напона [29].Изузетн
но, дозвоље
ена су и
већа, али кратко
отрајна од
дступања од
о
прописсаних вред
дности у случају кввара на
електро
оенергетским објектим
ма. Доња и горња грааница напона при којој уређај јо
ош увек
исправн
но ради зависи од типаа и конструккције уређајја. Након сп
проведених испитивања дошло
се до заакључка да су доње граанице испраавног рада за појединее уређаје [3
31]: телевизо
ор (‐30%
називно
ог напона), сијалица са
с ужареним
м влакном (‐15% нази
ивног напон
на), флуоре
есцентне
сијалиц
це (‐20% нази
ивног напон
на), трофазн
ни асинхрон
ни мотори (‐20% до ‐25%
% називног напона),
апарати
и за домаћинство (‐15% до ‐40% називног напона).
н
У највећем б
броју случајјева рад
уређаја при доњој граници напона утиче негативно на
н рад уређааја и скраћуује његов радни век.
У случајју уређаја заа осветљењее са ужарен
ним влакном
м, са смањењ
њем напонаа смањује се
е и снага
потрошње, светлоссни флукс и одавање свветлости, од
дносно пого
оршава се кввалитет осветљења.
Слично важи и за изворе светтла са електричним пр
ражњењем који престаају да раде уколико
напон падне
п
испод одређенее вредности
и. Са повећ
ћањем напо
она изнад називне вр
редности
скраћујее се век тр
рајања вели
ичине уређ
ђаја. Код ассинхроних мотора, са променом напона
активнаа снага остааје приближ
жно констан
нтна, али се
с мењају губици
г
и рееактивна сн
нага коју
мотори узимају из мреже. По
овећава се струја
с
и загр
ревање. Ако
о је смањењ
ње напона значајно
з
мотор се
с може и зауставити. Све ово утиче
у
и на скраћење века
в
мотора. У индусттријским
електро
отермичким
м постројењ
њима са променом напона
н
се, поред см
метњи у одвијању
о
техноло
ошког проц
цеса, јавља и повећање потрош
шње. Смањеење напона за 10% изазива
повећањ
ње губитакаа електричн
не енергије за више од
д 20%. Пого
оршање кваалитета еле
ектричне
енергијее, у погледуу показатељ
ља везаних за напон, одражава се кроз:
к
повећаање активне
е снаге и
утрошкаа енергије за
з јединицу производа, повећање потребне рееактивне сн
наге у постро
ојењима
са моторним погон
ном, смањењ
ње количине и квалитета производ
да, изазивањ
ње разних сметњи у
техноло
ошким проц
цесима, итд.
Поред одступања
о
н
напона
изваан прописан
них граница карактерисстични показзатељи су јо
ош и пад
напона и напонски
и фликери. Пад напон
на је разлика напона између двее тачке у мрежи,
м
а
напонскки фликери представвљају динаамичке вар
ријације напона, које се манифестују
колебањ
њем напонаа, са ниском
м фреквенци
ијом, које изазива
и
треп
перење осветљења неп
пријатно
за очи (човековом
(
оку највиш
ше сметају фреквенције
ф
е у опсегу од
о 7 Hz до 1
10 Hz). Такве појаве
изазиваају лучне пеећи, дробилице каменаа, укључење
е и искључеење асинхро
оних мотораа велике
снаге, рад
р ветроген
нератора и фотонапонс
ф
ких генератора.
Одступаање облика таласа напона (или струје) од иде
еалне синуссоиде је важ
жна мера кввалитета
електри
ичне енергијје. Основне форме пореемећаја су [31]:
[
1. Напонски пропади
п
преедстављају смањење амплитуде напона
н
50 H
Hz, чије је тр
рајање у
опсегу од 0,,01 s до 1 ми
инута;
2. Прекиди наапајања се одликују по
отпуним губ
битком напо
она, на једн
ној или виш
ше фаза,
током дужеег временско
ог периода;
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3. Напонски уд
дари предсттављају при
ивремено по
овећање нап
пона или стр
рује за више
е од 10%
од називне вредности, а у трајањуу од 0,01 s до
о 60 s;
4. Прелазне дисторзијее таласа напона оккарактерисаане су по
ојавом им
мпулсних
нављају у кр
ратким врем
менским
нерегуларности у синуссоиди напонског таласаа које се пон
ма;
интервалим
они су одстуупања напо
она већа од
д ±10% од називне вр
редности
5. Пренапони и поднапо
напона, којаа трају дужее од 1 минутта;
љају синусои
идне таласе
е напона ил
ли струје чије су фрекквенције
6. Хармоници представљ
и или разло
омљени умн
ножак основвне учестан
ности наизм
меничног наапона 50
целобројни
Hz. Ти таласи се над
дограђују на
н талас оссновне фрееквенције и
изазивајући његово
ћи, уређаји енергетске
е
еелектронике
е;
изобличење. Извори хаармоника суу: лучне пећ
7. Периодични импулси се
с појављујуу као кратко
отрајни пор
ремећаји у ссвакој полуп
периоди
д 0,01s. Најччешће их производе
п
уређаји енергетске
таласа напона и трајуу краће од
електроникке;
8. Флуктације напона
односи на н
дене студијее су показал
ле да се виш
ше од 50% поремећаја
п
напонске пр
ропаде и
Спровед
напонскке ударе, до
ок је други најчешћи
н
поремећај појава хармоника [32].
Постоје два општа приступа за
з ублажаваање проблема лошег квалитета
к
ел
лектричне енергије.
е
Први је избор опрееме и уређааја који су неосетљиви
н
на поремећаје. Други је уградња уређаја
који убл
лажавају негативно дејсство најчешћ
ћих поремећаја електричне енерги
ије.
Прописаане норме квалитета
к
испоруке елеектричне ен
нергије углаввном су деккларативне, јер није
бе за непош
обезбеђ
ђена стриктна контролаа квалитета и нису про
описане казн
нене одредб
штовање
прописааних норми. За сада, у Републици
и Србији није прописан начин утвр
рђивања, ни
и висина
накнадее по основву степена одступања од прописаног квалитета испоручене еле
ектричне
енергијее купцима, иако је важеећом регулаативом то пр
редвиђено [21], [30].
16
6.1.4.5 Обр
рачун потро
ошње елект
тричне енеергије
Право на
н гарантоваано (јавно) снабдевање по регули
исаним ценаама имају само домаћи
инства и
мали купци[21].
к
О
Овим
купц
цима обрачун електри
ичне енергије се врш
ши према важећој
Методо
ологији за од
дређивање цене електтричне енер
ргије за јавно снабдевањ
ње[21] и це
еновнику
за гаран
нтовано (јавно) снабдеввање.
Сви осттали крајњи
и купци мор
рају имати уговор
у
о сн
набдевању по
п тржишни
им условим
ма. Овим
купцима се обрачуун електричне енергијее врши прем
ма важећој Методологгији за одре
еђивање
цене приступа
п
си
истему за дистрибуци
ију електри
ичне енерги
ије [25] ил
ли према важећој
Методо
ологији за одређивање
о
е цене присступа систем
му за прено
ос електриччне енергије
е [23], у
зависно
ости од местта прикључења купца и ценовникку изабраног лиценцираног снабде
евача на
слободн
ном тржиштту.
Крајњи купац који нема право на гарантоввано снабде
евање има право
п
на резервно снаб
бдевање
[21]. Цена резервно
ог снабдевања је по праавилу виша од тржишних цена [21]].
Рачун заа електричн
ну енергију мора
м
бити израђен
и
у скл
ладу са прописима Реп
публике Србије.
У даљем
м тексту, објјашњене су позиције у рачуну за гаарантовано (јавно) снаб
бдевање.
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Слика 16‐1‐10: Првва страна раччуна за електтричну енергију за домаћ
ћинства
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н рачуну:
Значење позиција на
брачунском
м периоду. Количина
К
уттрошене елеектричне ен
нергије (kWh
h) у току
1. Потрошња у об
обрачунског периода;
и период. Укупан износ задужеења за утр
рошену еле
ектричну
2. Задуужење за обрачунски
енергију у обраачунском периоду на ко
оји се односи рачун;
одног обраачунског периода. Сттање обавееза из пре
етходног
3. Дуг//претплата из претхо
обрачунског пеериода. Преедставља заадужење за претходни обрачунски
и период уввећан за
камату и кори
промене (задужења//одобрења)) у току
игован за уплате
у
и финансијске
ф
обрачунског периода;
у
тплата за ел
лектричну енергију.
е
Уккупно стањее обавеза тј. збир задуж
жења за
4. За уплату/прет
обрачунски пер
риод и дуга//преплате из претходно
ог обрачунсског периода;
д
до кад
да купац треба да изми
ири дуг. Наккон овог ро
ока врши
5. Рок за плаћање. Крајњи датум
се обрачун
о
камате на неизмирени део
о обавезе, а у складу са Законом о затезној камати;
6. Потрошња у протеклих го
одину дана. Укупно утр
рошена електрична енеергија у пре
етходних
м
12 месеци;
7. Граф
фикон потр
рошње. Приказ утрошкаа електричн
не енергије по месецим
ма у току пр
ретходне
годи
ине;
8. Потрошња у односу на исти месец претходне године. Од
дступање осстварене по
отрошње
купц
ца у месецуу за који се издаје рачуун у односуу на потрош
шњу у истом
м месецу пр
ретходне
годи
ине, исказан
но у процен
нтима, где се
с знаком (+
+) приказујее већа потрошња, а зн
наком (‐)
мањ
ња;
9. Потрошња у односу
о
на просечну потрошњу у Републи
ици Србији
и у истом месецу
ине. Одступ
пање остварене потрош
шње купца у месецу за ккоји се издааје рачун
преттходне годи
Србији за исти
у од
дносу на пр
росечну поттрошњу у Републици
Р
и
месец претходне године,
искаазано у проц
центима гдее се знаком (+) приказујје већа потр
рошња, а зн
наком (‐) мања;
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Слика 16‐1‐11: Друга страна раччуна за електтричну енерггију за домаћ
ћинства

10. Уче
ешће више и ниже таарифе, одн
носно једно
отарифног мерења у укупној по
отрошњи
исказан
но у проценттима;
11. Обр
рачунска снага (kW). Месечна
М
макксимална активна снагга која се обрачунава за
з сваки
месец, по правилу према од
добреној снази. До 31.
3 децембр
ра 2015. го
одине, купц
цима из
категорије Домаћи
инство, за об
бјекте са трофазним пр
рикључком за које је од
добрена снаага већа
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од 11,0
04 kW, али највише 17,25kW,
1
сн
нага се обр
рачунава заа 11,04 kW,, а ако је месечна
потрошња активне енергије у објекту до 350 kWh, од
добрена акттивна снагаа за тај кале
ендарски
месец обрачунава
о
с за 6,90 kW
се
W;
12. Тро
ошак јавног снабдевачча. Тарифа за
з тарифни елемент „м
место испоруке". Плаћ
ћа се за
свако мерно
м
место у једнаким износима сваког
с
месец
ца и у месец
цима када нема потрош
шње;
13. Обр
рачун утрош
шене електтричне енергије. Врши
и се по зон
нама потро
ошње на месечном
нивоу. За обрачун
нске период
де који се разликују од
о 30 данаа, границе зона се сраазмерно
померајју. Уколико
о је мерењее двотариф
фно, учешће
е појединихх тарифа у свакој од зона се
одређујје на основуу учешћа свааке од тариф
фа у укупнојј потрошњи;;
14. Цен
на. Јединичн
на цена за сваки обраачунски елемент у склааду са Одлууком о регуулисаној
цени ел
лектричне ен
нергије за снабдевање домаћинстаава и малихх купаца;
15. Осттварена пр
росечна цен
на електри
ичне енергије (РСД/kkWh). Количчник задуж
жења за
електри
ичну енергијју у обрачун
нском перио
оду и утроше
ене електри
ичне енергијје (kWh);
16. Поп
пуст 5%. Ум
мањење рачуна за куп
пце који суу своје обавезе за утр
рошену еле
ектричну
енергијуу измирили
и у року за плаћање рачуна. Попууст се одобрава у нареедном месе
ецу и не
обрачун
нава се на износ накнад
де за повлаш
шћене произвођаче из ОИЕ.
О
17. Накн
нада за поввлашћене пр
роизвођаче
е из ОИЕ. Об
брачунава сее и наплаћујје на основуу Уредбе
о начин
ну обрачунаа и расподеле накнаде за подстиц
цај повлашћ
ћених произзвођача еле
ектричне
енергијее;
18. Изн
нос акцизе (стопа 7,5%
%). Обрачунава се и нааплаћује на основу Заккона о изменама и
допунам
ма Закона о акцизама [33];
19. Умаањење за ен
нергетски зааштићене купце.
к
Одобрава се за купце
к
који ссу тај статус стекли у
складу са Уредбом
м о енергеетски зашти
ићеном куп
пцу, односн
но угрожено
ом купцу топлотне
т
енергијее;
20. Кам
мата. Обрачунава се у складу са
с Законом
м о затезно
ој камати применом простог
проценттног рачуна и обрачунаава се на неи
измирени део
д рачуна почев
п
од прввог дана наккон рока
за плаћаање;
21. Пор
рука. Порукаа купцима зависно
з
од тога
т
да ли редовно
р
изм
мирују својее обавезе, имају
и
дуг
или су утужени;
у
22. Упл
лате и финаансијске промене по обрачуну
о
заа електричн
ну енергијуу. Евидентир
ране све
уплате, финансијскка задужењаа и одобрењ
ња по обрачуну за електтричну енер
ргију у обрачунском
периодуу;
23. Уде
ео сваког извора
и
ене
ергије у укуупно продаатој електр
ричној енер
ргији у пре
етходној
години.. Графички приказ
п
удел
ла сваког изввора енерги
ије у укупно продатој ел
лектричној енергији
е
у претхо
одној години.

м тексту, објјашњене су позиције у рачуну за сн
набдевање по тржишни
им условимаа.
У даљем
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Сликаа 16‐1‐12: Првва страна раччуна за електтричну енерггију за снабдевање по трж
жишним условима
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Слика 16‐1‐13: Друуга страна рачуна за елекктричну енергију за снабд
девање по тр
ржишним усл
ловима
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Значење позиција на
н рачуну:
1. Збирни обрачун
н по местим
ма мерења. Приказ сввих места мерења
м
купц
ца са финан
нсијским
износим
ма задужењ
ња за обраччунски пери
иод према снабдевачуу и операто
ору дистриб
бутивног
системаа и за подсти
ицај повлаш
шћених прои
извођача;
2. Кате
егорија.Катеегорије кор
рисника си
истема “По
отрошња на
н ниском напону” обухвата
о
корисни
ике системаа чији су објеекти прикљуучени на систем за дисстрибуцију еелектричне енергије
е
напонскког нивоа до
д 1kV и којима се испо
оручена акттивна снага,, активна и реактивна енергија
е
утврђујуу мерењем
м. Поред наведене
н
п
постоје
и следеће
с
каатегорије ккорисника система:
с
“Потрош
шња на сред
дњем напон
ну”, “Широка потрошњаа” и “Јавно осветљење”
о
” [25];
3. Одоб
брена снагаа. Одобренаа снага за јеедног кориссника система је снага која је одр
ређена у
одобрењу за прикљ
ључење, елеектроенергеетској саглассности или другом актуу којим је од
добрено
прикљуучење објектта корисникка система, а за објекте постојећих корисника ссистема који немају
одобрену снагу наа начин утвврђен пропи
исом којим
м се уређујуу услови исспоруке еле
ектричне
енергијее. Снага се изражава
и
у киловатима
к
а (kW);
4. Местто мерења. Адреса на којој се налази мерно
о место, са мерним уређајем – бр
ројилом,
купца;
5. Очиттане вредно
ости. Садрж
жи податке са обрачун
нског мерно
ог уређаја – бројила, на
н месту
мерењаа и то: број бројила
б
(сер
ријски број бројила који уписује пр
роизвођач), стање обраачунских
регистара у бројил
лу за тариф
фне елемен
нте: “активн
на енергијаа” и “реакттивна енерггија”, по
тарифам
ма (“виша дневна
д
тариф
фа” и “нижаа дневна тар
рифа”), “активна снага”, на дан очи
итавања.
Такође, садржи под
датке о обрачунској константи којаа је произво
од преносни
их односа сттрујних и
напонскких мерних трансформатора, ако постоје
п
на месту
м
мерењ
ња. Ако не п
постоје, обр
рачунска
констан
нта има вреедност 1. Ен
нергија за обрачун
о
(kW
Wh) и снага (kW) се до
обијају тако
о што се
вредноссти поменуттих тарифни
их елемената множе са обрачунско
ом константтом;
6. Обраачун за испо
оручену еле
ектричну ен
нергију. Сад
држи обрачунске податтке на осно
ову којих
лиценцирани снабд
девач, са ко
ојим купац има потписан уговор о продаји ел
лектричне енергије,
е
лектричну енергију у обрачунскком период
ду, а прем
ма свом
наплаћуује купцу преузету ел
ценовни
ику, који је саставни деео уговора о продаји електричне
е
енергије. Сн
набдевач нааплаћује
купцу потрошену
п
а
активну
елеектричну ен
нергију у об
брачунском периоду. А
Активна ене
ергија се
изражавва у (kWh);
У зависн
ности од начина мерењ
ња, односно доба дана испоруке ел
лектричне еенергије, за тарифни
т
елементт “активна енергија”, утврђене суу следеће тарифе:
т
“ви
иша дневна тарифа за активну
енергијуу”, “нижа дневна
д
тари
ифа за акти
ивну енерги
ију”, “једно
отарифно мерење” и “активна
“
енергијаа – јавно осветљење”
о
. Доба при
имене “више дневне тарифе
т
за аактивну ене
ергију” и
“ниже дневне тар
рифе за акктивну енергију” у ди
истрибутивн
ном систем
му, или појјединим
деловим
ма система утврђује се ради обезб
беђивања уравнотежен
ног рада сисстема и спре
ечавања
преоптеерећења урееђаја и опреме и прописује се такко да доба примене
п
„ниже дневне
е тарифе
за активвну енергијуу“ почиње између
и
22 h и 24 h и траје непреки
идно осам сати (нпр. у времену
од 00 h до 07 h и од
д 23 h до 24 h сваког дана);
енергије. С
иступ систему за дисттрибуцију електричне
е
Садржи обр
рачунске
7. Обраачун за при
податкее на основу којих оператор
о
д
дистрибутив
вног систем
ма обрачун
нава купцуу услугу
дистриб
буције елекктричне енеергије у об
брачунском периоду [25].
[
За каттегорију ко
орисника
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системаа “Потрошњ
ња на ниском напону” обрачунавају се тариф
фни елементти: “активнаа снага”,
“активн
на енергија” и “реактивн
на енергија””[25];
У оквиру тарифин
ног елемен
нта “активн
на снага” (снага се изражава
и
у киловатим
ма (kW))
обрачун
навају се тарифе: “одоб
брена снагаа” и “преком
мерна снагаа”. Тарифа ““одобрена снага”
с
се
примењ
њује на одоб
брену снагу без обзираа на измерену вредностт месечне м
максималне активне
снаге у обрачунском периодуу. Тарифа “прекомерн
“
на снага” сее примењујје ако је иззмерена
месечнаа максимална активна снага већа од одобре
ене снаге, таако што се на износ од
добрене
снаге пр
римењује таарифа “одоб
брена снагаа”, а на изно
ос разлике између мессечне максималне и
одобрене снаге, пр
римењује сее тарифа “прекомерна снага” [25].. Месечна м
максимална активна
снага јеедног кориссника систеема из катеегорија “По
отрошња наа ниском напону” се утврђује
мерењеем средње петнаестоми
п
инутне акти
ивне снаге у обрачунско
ом периоду. Исто је и за
з једног
корисни
ика система из категори
ије “Потрош
шња на средњем напонуу” [25];
У окви
иру тарифн
ног елемен
нта “активна енергијја” (активн
на енергијаа се израажава у
киловаттсатима (kW
Wh)) обрачунавају се таарифе: “виш
ша дневна тарифа
т
за аактивну ене
ергију” и
“нижа дневна
д
тарифа за активну енергију““ [25];
У оквиру тарифин
ног елемен
нта “реактивна енерги
ија” (реакти
ивна енерги
ија се израажава у
киловар
рсатима (kVA
Arh) обрачуунавају се тарифе: “реакктивна енер
ргија” и “преекомерна ре
еактивна
енергијаа”. Тарифа “реактивна енергија” се
с примењујје на износ измерене р
реактивне енергије,
е
ако је фактор
ф
снагге на местуу испоруке за обрачунсски период
д већи или једнак 0,95
5. Ако је
фактор снаге на месту
м
испор
руке за обр
рачунски пе
ериод мањи
и од 0,95, тарифа “ре
еактивна
енергијаа” се прим
мењује на износ
и
реакттивне енерггије која од
дговара факктору снаге
е 0,95, а
тарифа “прекомерн
на реактивн
на енергија”” се примењ
њује на изно
ос позитивнее разлике иззмерене
реактиввне енергијее и реактивн
не енергије која одговар
ра фактору снаге
с
0,95 [2
25];
8. Једин
нична цена.. Цене по таарифама из важећег ценовника за приступ и ккоришћење система
за дистр
рибуцију електричне ен
нергије;
9. Накн
нада за под
дстицај повл
лашћених произвођач
п
ча електриччне енергијее. Обрачунаава се и
наплаћуује на осн
нову Уредб
бе о начин
ну обрачун
на и распо
оделе накн
наде за по
одстицај
повлашћених произвођача елеектричне ен
нергије. Обрачунава се као произво
од укупно иззмерене
активнее електричнее енергије у обрачунско
ом периодуу изражене у kWh и висине накнаде која се
утврђујее у складу са прописим
ма Републике Србије, иззражене у РСД/kWh. Тренутно ова накнада
износи 0,093 РСД/kkWh;
ија обрачун
на. Збирни
и приказ енергетских
е
х обрачунсских величина, по
10. Реккапитулаци
сегменттима, и такксама у скл
ладу са про
описима Ре
епублике Ср
рбије, подсттицај повлаашћених
произво
ођача, акцизза, ПДВ;
11. Једи
инична ценаа. Цена по којојлиценци
к
ирани снабд
девач, са којјим купац има потписан
н Уговор
о продааји електри
ичне енерги
ије, наплаћуује купцу преузету акттивну енерггију у обрачунском
периодуу и која је сааставни део
о уговора о продаји
п
електричне енеергије;
12.Подааци о купцуу. Име и адреса купца.
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16.1.5
5 Мере енергетск
е
ке и трошковне ефикасно
ости у
снабдева
ање елект
тричном енергијом
е
јавних
ј
објјеката

системи
има

за

16
6.1.5.1 Ком
мпензација реактивне
р
енергије
Реактиввна енергијја (или у западној варијанти:
в
јалова)
ј
је онај део уукупне исп
поручене
електри
ичне енерги
ије који сее троши наа успостављ
љање и од
државање м
магнетног, односно
електро
остатичког поља у елеектричним уређајима.
у
Највећи
Н
поттрошачи реаактивне ене
ергије су
електро
омотори и трансформ
матори. Иакко се не претвара
п
у користан рад, сва потребна
п
реактиввна енергијаа мора се испоручити
и
купцима заа чији је но
ормалан раад неопходн
на, јер у
случају дефицита долази
д
до нестабилно
ости у раду ЕЕС. Поред
д тога што реактивна енергија
е
заузимаа преносне и производ
дне капациттете, приликком преносаа реактивнее енергије настају
н
и
значајни губици у проводници
п
има и трансф
форматорим
ма. Такође, падови напона у систем
му имају
делими
ично узрок у прекомерн
ној потрошњ
њи реактивн
не енергије. Све ово је разлог због чега се
купци сттимулишу да
д смање по
отрошњу реаактивне ене
ергије [25], [28].
За катеегорије куп
паца, односсно корисника систем
ма, “Потрош
шња на ср
редњем напону” и
“Потрош
шња на нисском напон
ну”, за тари
ифни елеме
ент "реактивна енергијја" се утврђ
ђују две
тарифе:: "реактивнаа енергија" и "преком
мерно преуззета реактивна енергијја" [25], [28
8].Ако је
фактор снаге (cos ϕ)
ϕ за обрачуунски перио
од већи или
и једнак 0,95
5, тарифа "р
реактивна енергија"
се прим
мењује на износ измеерене реакттивне енергије. Ако јее фактор сн
наге за обр
рачунски
период мањи од 0,,95, тарифа "реактивна енергија" се
с примењујје на износ реактивне енергије
е
која од
дговара факктору снаге 0,95, а тар
рифа "преко
омерно прееузета реакктивна енер
ргија" се
примењ
њује на иззнос преко
омерно прееузете реакктивне енеергије. Преекомерно преузета
п
реактиввна енергијаа је позитивна разликаа стварно преузете
п
рееактивне енергије и ре
еактивне
енергијее која одговвара фактору снаге 0,95
5.
Илустраације ради, вредности фактора
ф
снаге (cos ϕ) заа поједине уређаје
у
датее су у Табели
и 16‐1‐8.
Табела 16‐1‐8: Факктори снаге за
з поједине уређаје
у
Уређај
Електромо
отор
Флуо цевви
Исправљаачи
Индукционе
е пећи
Пресе за плаастику

Фактор сн
наге, cos ϕ
0,85‐‐0,93
0,5‐‐0,9
0,7‐‐0,9
0,6‐‐0,8
0,7‐‐0,9

Реактиввна енергијја коју куп
пац преузи
има из ЕЕС
С може сее смањити или чак потпуно
елиминисати. То се
с постиже уградњом опреме
о
за компензаци
ију реактивн
не снаге (ен
нергије).
м се подраззумева инстталација кондензаторских батеријја (са пратећом опремом) које
Под тим
произво
оде реактиввну енергијју на самом
м месту поттрошње, од
дносно на м
месту где је она и
потребн
на, чиме се елиминишее потреба да
д се та енергија преузима из ЕЕС. Компензац
цијом се
врши растерећењее постојећихх извора ен
нергије и пр
реносних пуутева, па по
остојећа оп
према за
произво
одњу и прен
нос енергијее може да произведе
п
и пренесе више активне енергије. Овим се
драстиччно смањујее количина преузете реактивне енергије изз мреже, а тиме и раачуни за
утрошен
ну реактивн
ну енергијуу. Опрема за
з компенззацију реакттивне енергије састоји
и се од:
конденззаторских батерија, фил
лтерских пригушница, регулатора
р
и пратеће оп
преме.
Трошкови реактивн
не енергије учествују у просеку са око 15% у рачуну
р
за ел
лектричну енергију.
е
Када се компензац
ција реактивне енергијее успешно изврши, у рачуну за елекктричну ене
ергију не
треба да
д постоји трошак за овај тарифни
и елемент или
и је његова вредностт минималн
на. Цене
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опреме за компенззацију реакттивне енергије су такве да се ова инвестиција исплати у року
р
од 6
месеци до 2 године. Додаттни аргумен
нт у прило
ог оправдањ
ња инвести
иције у опр
рему за
компензацију реакктивне енергије, је даа се на тај начин раастерећују н
напојни ене
ергетски
трансфо
орматори и каблови (посебно на
н страни корисника), чиме мо
оже да се одложи
инвести
иција у повећање пр
реносних капацитета неког пого
она, односно уградња новог
трансфо
орматора ил
ли напојног кабла.
У циљу правилног избора опр
реме за ком
мпензацију реактивне енергије
е
ун
неком погону, први
корак јее детаљно упознавање
у
са погоном
м, како у сми
ислу броја уређаја
у
који за свој рад користе
реактиввну енергијуу, тако и њихове
њ
снагге, потрошњ
ње, начина и природе рада, евен
нтуалног
постојањ
ња виших хармоника и њихо
овог садрж
жаја. Потреебна снага кондензаттора за
компензацију реакттивне енерггије може сее одредити на неколико
о начина:
п
м карактери
истика појед
диначних урееђаја у пого
ону;
1. Детаљним познавањем
м
уређ
ђаја, тзв. мр
режних анал
лизатора и
2. Применом наменских мерних
м
рачуна за утро
ошену електтричну енер
ргију.
3. На основу месечног
н
је најјпоузданији, јер се на основу анализе измер
рених парам
метара са мрежним
м
Други начин
анализаатором мож
же, од стран
не стручне особе, прец
цизно одреедити специ
ификација потребне
п
опреме и то: снага кондензато
ора, број стеепени компе
ензације (бр
рој компензационих сте
епени на
које је подељена
п
уккупна снага постројењаа за компенззацију), потр
реба за уграадњом филттера, ако
се мереењем закљуучи да у пого
ону има виш
ших хармоника. Пример
р извршене анализе по
отрошње
реактиввне енергијее, мрежним
м анализатор
ром, пре и после
п
уграђ
ђене компен
нзације, при
иказан је
на Слиц
ци 16‐1‐14.
Данас се углавном уграђује оп
према за ком
мпензацију реактивне енергије
е
фи
илтерског ти
ипа, како
због постојања виш
ших хармон
ника у мреж
жи, тако и због
з
веће поузданости
п
и и дужег животног
ж
века.
Преком
мпензацију, односно производњу
п
у реактивне
е енергије више од п
потребне на месту
уградњее треба избеегавати, јер се тада поввећавају губици и напон
н код купца.. Непожељн
на појава
је и резонанса, којаа може да сее јави након
н уградње ко
ондензатор
ра, у случају да кондензатори са
индукти
ивностима система
с
фор
рмирају резо
онантно кол
ло.
Из свегаа наведеногг треба закљ
ључити да избору
и
опреме за компензацију рееактивне енергије, у
конкреттном случајуу, мора да се
с приступи одговорно и професио
онално и даа тај поступаак треба
да извед
ду стручне особе.
о
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Сликка 16‐1‐14: Пр
ример мреж
жне анализе потрошње
п
ре
еактивне енеергије

16.1.5.1.1 Начини компензациј
к
је реактивн
не енергије применом
п
к
кондензатор
ра
Кондензатори се у електрично
о коло прикључују на два
д начина: редно (тзв. редна или серијска
компензација) и паралелно (тзв. параалелна или
и оточна компензаци
к
ија)[34]. Паралелна
компензација се иззводи као: појединачна, групна, централна и мешовита.
м
Код појединачне компензациј
к
је кондензаатори се при
икључују ди
иректно на крајеве поттрошача,
нпр. мо
отора и укљуучују се и исскључују заједно са њим. Недостаттак овакве ккомпензацијје је што
се нако
он искључења кондензатора не може комп
пензовати реактивна
р
сснага другог/других
потрошача у погонуу.
ондензатори
и се прикљ
ључују паралелно груп
пи потрошача, који
Код груупне компеензације ко
најчешћ
ће не раде истовремен
и
но. На тај наачин компен
нзује се средња вредно
ост реактивне снаге
целе груупе.
Централ
лна компен
нзација је најчешће
н
примењиван
н начин компензације. Кондензаторским
батеријама, које су
с уграђенее на једном
м месту у погону, управља (укљ
ључује и исскључује
потребн
ну снагу ко
ондензатораа) уређај ко
оји се зове регулатор.. Овај уређ
ђај мери по
отрошњу
реактиввне енергије у реално
ом временуу свих потр
рошача у по
огону и на основу тога врши
укључењ
ње, односно
о искључењ
ње потребно
ог броја кон
ндензатора, који су под
дељени у групе, тзв.
степенее. На овај начин се комп
пензује реакктивна енергија целог погона.
п
Мешови
ита компен
нзација обједињује свва три пре
етходно навведена наччина компе
ензације.
Примењ
њује се код изузетно вееликих пого
она, са великим бројем
м различитихх мотора, гд
де сваки
од њихх захтева примену
п
нееког од оп
писаних наччина компеензације, у складу саа својим
карактееристикама.
Опремаа за компензацију реакктивне енергије почиње
е да генери
ише уштеде одмах по уградњи,
у
јер одм
мах смањује или потпун
но елиминише количин
ну преузете реактивне енергије изз мреже.
Трошкови реактивне енергијее се практиччно анулирају. Пре угр
радње неоп
пходно је извршити
стручну анализу вр
рсте и снагее уређаја заа компензац
цију, као и квалитета
к
електричне енергије
е
како би
и се изабр
рао адекваттан тип опреме за ко
омпензацијуу. Поред тренутног см
мањења
трошкова утрошен
не реактивн
не енергије, уградњом
м ове опреме растереећују се ене
ергетски
трансфо
орматори и преносни водови, ти
ипично за око
о 10‐30%,, што ослоб
бађа капаци
итете за
прошир
рење или по
овећање сн
наге погона.. Уштеде кр
роз растерећење прено
осних капац
цитета и

Страна 298

Приручник за
а енергетске менаџере
м
за об
бласт општинс
ске енергетике
е

трансфо
орматора сее тешко уоп
пштено кван
нтификују, али конкретни случајеви у пракси показују
да су чаак и веће од уштеда утрошене реакктивне енергије.
Из свегаа наведеногг може се заакључити даа је компенззација реакттивне енерггије кориснаа како за
купца, тако
т
и за ЕЕС. За купц
ца, јер се наакон изврш
шене компен
нзације реаактивне ене
ергије из
рачуна за електриччну енергијуу елиминиш
ше ставка која се односи
и на реактивну енергију или се
смањујее на миним
малан износс. За ЕЕС, јер се побо
ољшавају пеерформансее система, односно
смањујее се: укупна струја у мрежи
м
за вредност
в
ре
еактивне сттрује, оптер
рећење енергетских
трансфо
орматора и преноснихх водова, гуубици. Тако
ође, ослобађ
ђају се кап
пацитети пр
реносних
водова за већи про
оток активнее енергије.
На след
дећем примеру могу сее видети ефеекти од уграађене компеензације рееактивне ене
ергије. У
Табели 16‐1‐9 прикказани су по
одаци из раачуна за утр
рошену електричну енеергију, пре уградње
у
опреме за компенззацију реакттивне снаге.

Табела 16‐1‐9: Анализа исплативо
ости мере за компензаци
ију реактивнее енергије

Анализо
ом рачуна за утрошен
ну реактивн
ну енергију, установљеено је да п
просечни го
одишњи
трошкови реактивн
не енергије износе: 676 377 РСД (без
(
ПДВ). Ова
О ставка ччини 26% раачуна за
приступ
п дистрибуттивном сисстему. Уграадњом опр
реме за ко
омпензацијуу реактивне
е снаге,
трошкови за реакти
ивну енерги
ију би се смаањили на око: 7 683 РС
СД (без ПДВ
В) годишње.. Одавде
се пери
иод исплаттивости инввестиције у опрему за
з компенззацију реакктивне снагге може
процени
ити на око: 13,5 месеци
и. Током очеекиваног жи
ивотног векаа опрема ћее генерисати
и уштеде
због умањења рачууна за струју у износу од:
о 9 278 61
17 РСД (без ПДВ). Анал
лиза је извршена на
основу просечних података
п
из достављених рачуна за електричн
ну енергију, под претпо
оставком
да се раади о уобичаајеним радн
ним режими
има.
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У наставвку је дат кр
ратак техно‐економски резиме уграађене опрем
ме:
1. Снага/напон: 220 kVAr / 400 V;
5 EUR, без ПДВ. У цен
ну је укључе
ено: испоруука, уградња и пуштањ
ње у рад
2. Цена: 4 905
опреме за компензаци
ију реактивн
не снаге и то:
т регулатор за аутомаатску контро
олу рада
иших хармо
оника, филттерске приггушнице,
опреме, кондензаторске батеријее, филтер ви
контактори за прекидање капациттивних струја, осигурачи
и, орман за смештај опр
реме;
ог типа, чиме се спре
ечавају неггативни ефекти резон
нансе са
3. Опрема је филтерско
в
хармо
оника, а исто
овремено се обезбеђује дугачак ж
животни век опреме;
изворима виших
е енергије,, пре угр
радње опреме за
4. Просечни годишњи трошкови реактивне
ију реактивн
не снаге, изн
носе: 676 37
77 РСД (без ПДВ);
компензаци
5. Процењени
и годишњи
и трошкови
и реактивне
е енергије након уградње опр
реме за
компензаци
ију реактивн
не снаге изн
носили би окко: 7 683 РСД
Д (без ПДВ);
6. Просечни курс 1 EUR = 123 РСД;
7. Процењени
и период исплативости
и инвестици
ије у опрем
му за компеензацију ре
еактивне
снаге око: 13,5
1 месеци;;
8. Очекивани резултати су: елимин
нација потр
рошње реактивне енеергије, филттрирање
садржаја ви
иших хармо
оника, повећ
ћање поузд
даности постројења, по
овећање енергетске
ефикасностти производ
дње у целини.
16
6.1.5.2 Регул
лација врш
шног оптереећења
Сваки ЕЕС се састоји од велико
ог броја потр
рошача (краајњих кориссника). Осим
м што су бро
ојни, они
су и по својим караактеристикаама различи
ити, како по
о количини енергије
е
којју троше, сн
наге коју
ангажују за свој раад, тако и по
п времену у коме су активни
а
и периоду
п
дан
на, односно
о сезоне.
Понашаање потрош
шача или груупе потрошаача, у току задатог
з
врееменског периода, најччешће се
приказуује дијаграм
мом оптерећења. Дијаграми опте
ерећења (ди
ијаграми по
отрошње) приказују
снагу у функцији вр
ремена. Дијјаграми опттерећења мо
огу да се рааде за појед
диначне поттрошаче,
али и заа групе потр
рошача у окквиру геограафских или администраативних цел
лина или категорија
потрошње или за делове
д
ЕЕС или
и за цео ЕЕС,
Е
нпр. јед
дне земље. У практичној примени користе
се разне врсте дијаграма оптеерећења. Таако на прим
мер, ако се посматра п
потрошња дела
д
или
целог ЕЕС,
Е
од интеереса су дијаграми брууто потрошње (на прагу генерато
ора) и дијаграми на
прагу ел
лектрана. Саа друге страане, за веће потрошаче од интересса су дијаграами нето по
отрошње
(потрош
шња која се наплаћује од
о потрошачча), итд. Снага потрошачча, која се ууцртава на дијаграм,
д
може бити
б
тренутна или усредњена на интервалу од 15 мин
нута, пола ссата или један сат.
Временски период
ди у којима се разматраају дијаграм
ми оптерећеења такође су различитти, па се
говори о дневним
м, седмичн
ним, месечним и год
дишњим ди
ијаграмима.. Дневни дијаграм
д
оптерећ
ћења даје хр
ронолошку зависност потрошње
п
од времена, за период о
од 24 сата. Основни
О
показаттељи којимаа се описује дневни дијаграм
д
су: максимално дневно оптерећењ
ње (Pmax),
минимаално дневн
но оптерећеење (Pmin), укупна дн
невна потро
ошња енер
ргије (Wd) [31]. Из
основни
их показатеља дефинишу се извед
дени показаатељи, а јед
дан од њихх је фактор дневног
оптерећ
ћења (md) [3
31]. Фактор дневног
д
опттерећења мо
оже се пред
дставити рел
лацијом:
md = Wd / 24xP
Pmax
где су:
е
Wd – укупна дневна потрошња енергије;
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Pmax – мааксимално дневно
д
оптеерећење.
То је квантитативн
на мера ко
оја показује колико се ефективно
о користе уукупни инстталисани
капациттети у току 24
2 сата. Тип
пичан опсег вредности за фактор оптерећења
о
а креће се од
о 0,6 до
0,8.
ци 16‐1‐15 је дат прим
мер дневно
ог дијаграма оптерећеења једног дела ЕЕС од
о 9 000
На Слиц
купаца, у зимском периоду, саа измереним
м средњим снагама
с
у ин
нтервалу од
д 15 минута.. Подаци
су доби
ијени са меерних уређаја који сл
луже за прааћење парааметара потрошње. Ан
нализом
податакка из дневног дијаграама оптереећења, Слика 16‐1‐15,, можемо доћи до основних
о
показаттеља којима се описуује дневни дијаграм: максималн
но дневно оптерећењ
ње (Pmax)
износил
ло је 13,5 MVA, минимаално дневно
о оптерећењ
ње (Pmin) изн
носило је 6 M
MVA, укупнаа дневна
потрошња енергијее (Wd) износсила је око 200 MWh и фактор дн
невног оптер
рећења (md) износи
0,65.

Сликка 16‐1‐15: Пр
ример дневн
ног дијаграмаа оптерећењ
ња једног дел
ла ЕЕС

Даљом анализом овог
о
дијаграама можемо видети кааква је прир
рода потрош
шње у току 24 сата.
Максим
мално оптер
рећење је достигнуто
д
у 23.15 сати
и, што значи
и да се поттрошачи дом
минанто
греју наа електричн
ну енергију, имајући у виду да је време укљуучења нижее дневне таарифе за
активнуу енергију у 22.00 сатта. Минимално оптере
ећења је до
остигнуто у 04.30 сати
и, јер је
завршен
но акумули
ирање топлотне енерггије у уређајима за гр
рејање и траје време
е ноћног
одмора. У период
ду од 06.0
00 сати до 10.00 сати
и започињее дневно радно ангаажовање
становн
ништва и сн
нага се повеећава. У периоду од 10.00 сати до
д 18.00 сатти нема драастичних
осцилац
ција у снази
и, што је пер
риод дана када
к
се обаввљају уобиччајене радне активностти. Снага
почињее да расте од
д 18.00 сати када већин
на становникка долази куући и укључчује уређаје..
На Слиц
ци 16‐1‐16 је дат пример дневног дијаграма оптерећењаа за једног конкретног купца –
мали пр
роизводни погон,
п
са измереним ср
редњим снагама у интеервалу од 15
5 минута. По
одаци су
добијен
ни са мерн
ног уређаја за обрачуун утрошене електриччне енергије. Фактор дневног
оптерећ
ћења (md) вееома је низаак и износи 0,16.
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Сликка 16‐1‐16: Пр
ример дневн
ног дијаграма оптерећењ
ња за једног ккупца

Облик дневног дијаграма
д
зависи од
д: природе
е потрошачча, доба дана, врстте дана
(радни//нерадни), сезоне, итд
д. Дневни дијаграми
д
су основ заа формирање свих ди
ијаграма
оптерећ
ћења за врееменске инттервале дуж
же од 24 саата. Дијаграами оптерећ
ћења за временске
интерваале дуже од 24 сата се добијајуу понављањ
њем одговар
рајућих днеевних дијагграма за
посматр
рани времен
нски интерввал онолико
о пута, коликки је садржаај дана у њи
има, односн
но 7 пута
за седм
мични или 30 пута заа месечни дијаграм.
д
Дневни
Д
дијааграми за потрошаче из исте
категорије, у истој сезони, сли
ични су за све
с радне и за све нер
радне дане у седмици. Дневни
дијаграм
м оптерећеења може се поделитти по: трајаању оптерећења и по
о типу оптерећења.
Подела по трајањуу оптерећењ
ња раздваја дневни дијјаграм оптеерећења на периоде ви
исоких и
периодее ниских оптерећења. Подела
П
по типу
т
оптерећ
ћења раздвааја дневни д
дијаграм наа базно и
вршно оптерећење
о
е. Дневни дијаграми
д
о
оптерећења
разликују се
с за раднее и нерадне
е дане и
празникке, како по величини укупне
у
енер
ргије, тако и по максим
малном оптеерећењу и времену
трајањаа вршног опттерећења. Све
С те величчине су веће
е радним данима [31].
Регулац
ција активне снаге (у терминоло
огији се ко
ористи израз вршно оптерећење) своје
упориште налази у важећим
м методоло
огијама за обрачун ел
лектричне еенергије [2
25], [28].
Мотивација је искљ
ључиво фин
нансијске пр
рироде, а пр
рактично је могуће смаањити трош
шкове на
три начина:
1. За тарифни
и елемент „активна
„
снаага“ и тарифу „обрачуунска снага““ регулацијаа износа
месечне мааксималне активне
а
снаге има смисла за купц
це из категорије “Потро
ошња на
ниском нап
пону” под уссловом да то
т не омета производн
ни процес и да се ради о купцу
који има право
п
на јаавно (гаранттовано) снаабдевања, јер
ј
се код купаца којји су на
тржишту пр
римењујетар
рифа „одобр
рена снага“ без обзира на измерен
нувредност месечне
максималнее активне сн
наге у обраччунском пер
риоду;
на ниском напону”,
ију купаца “П
Потрошња на
н средњем напону” и “Потрошња
“
н
2. За категори
за тарифни елемент "аактивна снаага" и тариф
фу "прекомеерна снага",, која се при
имењује
ако је измеерена месеччна максимаална активн
на снага већа од одобрене снаге, тако
т
што
се на износ одобренее снаге прим
мењује тарифа „обраччунска (одоб
брена) снагга“, а на
ике између измерене месечне
м
макксималне и одобрене сснаге, приме
ењује се
износ разли
тарифа „преекомерна снага“. Има више смисл
ла за купце на јавном сснабдевању,, него за
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купце који су
с на тржиш
шту, а разлог је финанси
ијске природе. Илустраације ради, за
з купце
који су на јаавном снабд
девању “обрачунска снага” има тренутну ценуу 834,239 РС
СД/kW, а
“прекомерн
на снага” им
ма тренутнуу цену 1668,47 РСД/kW
W, односно зза купце којји купују
на тржиштуу “одобренаа снага” имаа тренутну цену
ц
90,823 РСД/kW, а ““прекомерн
на снага”
има тренутн
ну цену 363,,294 РСД/kW
W;
3. Ако се за јеедног кориссника систем
ма средња петнаестом
минутна акти
ивна снага мери на
више мерн
них места у једном
м објекту прикључено
ом/повезано
ом на сисстем за
дистрибуци
ију, тада је месечна
м
максимална активна снагга највећи збир једновр
ремених
средњих пеетнаестомин
нутних акти
ивних снага измеренихх на свим м
мерним месстима на
истом напо
онском ниввоу, ако су остварене техничке могућности
м
за утврђиввање тог
збира. Другим речимаа, корисникк система има
и
мотиваацију да ствварањем те
ехничких
и плаћа једи
инствену мааксималну активну
а
снагу за сва мерна места, уместо
могућности
максималнуу активну снагу наа више места. Овдее се ради
и о комб
бинацији
администраативних олаакшица из Методологгије и могућности за регулацију активне
снаге на појјединачним
м мерним меестима.
Мерењее максимал
лне активнее снаге у току обрачунсског период
да врши се на следећи
и начин.
Месечна максимал
лна активнаа снага једн
ног корисни
ика системаа из категор
рија “Потро
ошња на
средњем напону”” и “Потрошња на ниском напону” утвврђује се мерењем средње
петнаесстоминутне активне снааге у обрачуунском пери
иоду. То је максималнаа измерена средња
вредносст активне снаге
с
на било ком 15‐о
оминутном интервалу током обраачунског пер
риода. У
пракси, уређаји (о
обрачунска бројила) који
к
мере активну
а
снаагу непреки
идно мере активну
енергијуу и на сваки
их 15 минутаа поделе иззмерену ене
ергију са 900
0 секунди (ттј. 15 минутаа) и тако
добију средњу
с
вред
дност активвне снаге наа датом инте
ервалу. Укол
лико је тако
о добијена вредност
в
већа од
д средње снаге
с
забел
лежене у претходном
п
интервалу,, та вредно
ост се проггласи за
максималну и памтти у посебно
ој меморији
и у уређају. Потом се реесетује бројјач енергије
е на нулу
и почнее мерење ен
нергије од почетка.
п
По истеку след
дећих 15 ми
инута, рачун
на се нова вредност
в
средње активне снаге
с
и по
ореди са важећом
в
вредности
в
м
максималне
е снаге. У једном
ом периодуу има: 30 дана
д
x 24 сати
с
x 4 инттервала/сатт = 2880
карактееристичном обрачунско
оваквихх интервалаа. Описана метода
м
“уср
редњавања”” дозвољавва да током
м нормалногг радног
циклусаа долази до
о повремених, краткотрајних пове
ећања тренуутне активн
не снаге (нп
пр. старт
великихх електромо
отора, режими топљења индукционих пећи
и, итд.) а д
да се то не одрази
драстиччно на вредн
ност максим
малне активне снаге.
Из напр
ред наведеног може се
с закључитти да се наајједноставн
није управљ
љање макси
ималном
активно
ом снагом може
м
вршитти тако што
о се контрол
лишу радни
и режими највећих поттрошача.
Циљ је избећи исстовремени рад, тј. рааспоредити периоде пуног
п
оптер
рећења раззличитих
машинаа тако да се
с међусобн
но не покл
лапају. Одаввде је очиггледно да у одређено
ом броју
фабрикаа нема месста за значајно смањеење максим
малне активвне снаге, јјер би то угрозило
у
процес производње.
2.1 Шта ути
иче на макси
ималну (врш
шну) активн
ну снагу и како је смањ
њити
16.1.5.2
Старт неколико
н
ел
лектромотор
ра веће снааге неће до
овести до значајнијег
з
повећања активне
снаге. У случају по
оласка мото
ора методом директно
ог прикључеења на мреежу или упууштачем
звезда‐ттроугао, стр
руја поласкка електром
мотора је изразито
и
рееактивне пр
рироде, тј. активна
компонента струје током поласка се мењ
ња у релативно малим
м границам
ма. Последица је да
полазакк електромотора не доприноси
толико порасту активвне, колико
д
о реактивне
е снаге.
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Додајмо
о овоме да полазак ел
лектромотор
ра, у зависн
ности од меетоде упушттања, траје највише
неколикко секунди. Ово је исуввише кратакк временски
и период да би пораст ттренутне вр
редности
активнее снаге утицаао на вредн
ност средње 15‐оминутн
не активне снаге.
с
Активно
ој снази значајно допри
иноси дуготрајан рад ве
еликих потр
рошача и/ил
ли истоврем
мени рад
великогг броја мали
их потрошачча. С обзиро
ом да је вре
еменска кон
нстанта обраачуна активне снаге
15 минута, довољно је да сее током једног 15‐оминутног интеервала токо
ом месеца поклопе
режими
и пуног оптеерећења на већини поттрошача у фабрици
ф
и трошак
т
за м
максималну активну
снагу јее настао. Зб
бог тога је оптимално
о
д дијаграм
да
м оптерећењ
ња потрошаача буде ује
едначен,
како би максималн
на активна снага била што
ш приближ
жнија просеччном оптереећењу потро
ошача.
роцену максималне акктивне снагее. Вредност активне ен
нергије у
Постоји једноставаан тест за пр
вишој тарифи
т
из рачуна
р
подеелити са 384
4 (просек 24
2 радна даана x 16 сатти у вишој тарифи).
т
Овако се
с добија пр
росечно осттварена снагга потрошачча у kW. Ако
о је ова снаага драстичн
но мања
од макссималне снааге исказанее на рачуну, има основаа да размиш
шљате о систтемима за контролу
к
и ограничење макссималне акттивне снаге.
16.1.5.2
2.2 Принцип управљања
а максималн
ном активн
ном снагом
Процес управљањаа максималн
ном активно
ом снагом у пракси се спроводи и
из две фазе. У првој
фази сее врши при
икупљање података,
п
од
дносно мер
рење енерггетских парааметара којје треба
анализи
ирати. То сее ради са уређајима
у
к
који
се зовуу мрежни ан
нализатор, који се уграђују на
кључним енергетскким тачкамаа у фабрици (трансформ
матори, вели
ики потрошаачи, итд.).
и се довод
де на центтрални рачунар за наадзор и
Умрежаавањем анаализатора сви подаци
управљање потрош
шњом. На таај начин се у реалном времену пр
рате сви енеергетски параметри
укључујући тренутн
ну снагу и максималнуу снагу. На основу дијјаграма појединачне и укупне
активнее снаге анал
лизира се у временском
в
м домену раад појединих великих п
потрошача. У пракси
се показује, да кад
да се мери потрошња
п
е
енергије
у ре
еалном вреемену (а не кумулативн
но као са
бројили
има) увек се уоче примеери нерацио
оналне и нелогичне поттрошње. Такко, већ први
и корак у
контрол
ли максимал
лне активнее снаге увекк резултује уштедама
у
од
д око 5‐10%
%. Имајући у виду да
трошкови максимаалне активн
не снаге чи
ине 30‐50% укупног раачуна за утр
рошену еле
ектричну
енергијуу чак и овее мале уштееде могу би
ити значајне. Већ у оввој фази меенаџмент до
обија на
располаагање кориссне информ
мације као што
ш су нпр. утрошак
у
елеектричне ен
нергије по линијама
л
или по јединици
ј
пр
роизвода, преоптерећееност трансф
форматора и каблова, н
неуравнотеж
жен рад,
итд.
ој фази се имплементи
и
ира управљаање велики
им потрошаачима, тј. уссловима за њихово
У друго
укључењ
ње и рад саа пуном снагом. Управљ
љање је пон
некад могућ
ће извести и дисциплин
нованим
радом оператера на
н великим
м потрошачи
има и увођењем правила и распо
ореда укљуучења. У
пракси овакве ман
нуелне мето
оде дају крааткорочне резултате, зб
бог негативн
ног дејства људског
фактораа, па се већи
ина инвести
итора одлучуује за аутом
матско управвљање макссималном активном
снагом.
оле максимаалне активн
не снаге трееба изврши
ити пробна мерења
Пре улааска у пројеекат контро
која ће показати ко
олике уштед
де су могућее и колика је вредност инвестицијее и период отплате.
Искуство показује да
д се инвесстиција у оввај тип опре
еме исплати
и за кратко време, проссечно за
мање од
о годину дана. На Сли
ици 16‐1‐17 приказан је пример дијаграма
д
по
отрошње куупца без
контрол
ле максимал
лне активнее снаге (зелеена и црвенаа боја на дијаграму) и сса контролом
м (плава
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боја на дијаграму)). Крајњи еф
фекат је даа се не прекорачује од
добрена (об
брачунска) снага
с
из
одобрења за прикљ
ључење (елеектроенергеетска сагласност) купца на систем.

Слика 16‐1‐17: Дијааграм оптере
ећења са и бе
ез контроле вршног
в
оптер
рећења

6 Електри
ична енерг
гија као пр
редмет јав
вне набавк
ке
16.1.6
Право да
д слободно
о бирају сво
ог снабдевачча на тржиш
шту електри
ичне енергијје имају сви
и крајњи
купци електричне
е
енергије, а снабдевањ
ње крајњих купаца елеектричном еенергијом може
м
да
обавља енергетски
и субјект који има лиценцу за обаввљање делатности снаб
бдевања [21
1]. Права
и обавеезе између снабдевача
и крајњег купца
с
к
електтричне енер
ргије уређујуу се уговором, тако
да је то
о и крајњи циљ
ц
спровођ
ђења поступка јавне набавке о усслугама за еелектричну енергију
оних пр
равних субјеката који наа то по закон
ну имају обаавезу.
У текстуу који следи дате су осн
новне смерн
нице, у енергетском сегменту, којее треба да по
омогну у
поступкку израде документац
ције за спр
ровођење поступка јаавне набаввке о услугама за
електри
ичну енергијју.
Предмеет јавне наб
бавке је услууга, док је циљ
ц
јавне набавке
н
закљ
ључење уго
овора о услуугама за
електри
ичну енергијју.
Врста добара је електрична ен
нергија, нпр
р. закључењ
ње уговора о потпуном снабдевањ
њу, у ком
случају је снабдеваач балансно одговоран за место примопредајее наручиоца.
Количин
на добара одређује
о
сее према ствварно испор
рученој количини елекктричне ене
ергије за
обрачун
нски период
д на местима примопреедаје током периода снабдевања.
Капациттет испоруке процењује се на бази
и месечних података о потрошњи који треба да буду
преглед
дни и дати као део конкурсне
к
д
документаци
ије, нпр. у табеларнојј форми. Предлози
изгледаа табела дати су у прило
огу, на крајуу поглавља.
Период
д испоруке јее по правил
лу годину даана од дана закључењаа уговора, у времену од
д 00:00 h
до 24:00
0 h.
Место примопреда
п
аје треба даа буду сва обрачунска мерна месста Наручио
оца прикључења на
нпр. ди
истрибутивн
ни систем у категорији/категори
ијама (ако их има ви
ише) потрошње на
постојећ
ћим мерним местима Наручиоцаа, које треба навести прегледно
п
у табели у прилогу
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конкурссне документације. Пр
редлози изггледа табел
ла дати су у прилогу, на крају по
оглавља.
Табела треба
т
да буде и саставн
ни део угово
ора.
У делу дефинисања
д
а обавезнихх услова за учешће
у
у по
оступку пред
дметне јавн
не набавке и начина
њихово
ог доказивањ
ња, између осталог,
о
трееба навести и следеће:
Услов број
б
1: Понуђач расп
полаже лиц
ценцом Аге
енције за енергетику
е
РС за снаб
бдевање
електри
ичном енерггијом на трж
жишту електтричне енер
ргије
Доказ број
б
1:Копија Лиценце Агенције
А
за енергетику РС за снабд
девање елекктричном ен
нергијом
на тржи
ишту електричне енерги
ије и потврд
да исте Агенције да је таа лиценца јо
ош увек важ
жећа или
адекваттан докумен
нт.
Услов број
б
2: Понууђач распол
лаже неопхходним посл
ловним капацитетом. П
Понуђач мо
ора бити
активан
н учесник наа тржишту ел
лектричне енергије,
е
односно да је у било ком периоду пр
ретходне
две год
дине од дан
на објављиввања позиваа за поднош
шење понуд
да на Портаалу јавних набавки,
н
обавио,, на пример,, минимално једну тран
нсакцију.
Доказ број
б
2: Потврда (уверењ
ње) Операто
ора преносн
ног система да је понуђ
ђач активан учесник
на тржи
ишту електр
ричне енерги
ије, односно да је у било ком периоду претхо
одне две го
одине до
дана објављивања
о
а позива за
з подношење понуд
да на Портталу јавнихх набавки, обавио
минимаално једну трансакцију.
т
Конкурссном докум
ментацијом,, али и уго
овором, пре
едвидети да
д се услуга, која је предмет
уговораа, мора извр
ршити савесно и квали
итетно, а у складу са условима
у
из понуде, важећим
в
законскким и подзааконским пр
рописима који регулиш
шу испорукуу електричн
не енергије. Такође,
уговоро
ом предвидеети могућно
ост да Наруучилац има право да наа основу пи
исменог извештаја у
коме јее констатоввао да квал
литет услугаа није у сккладу са теехничким пр
рописима, прекине
извршење услуга на штету Извршиоца.
Цена тр
реба да будее фиксна за уговорени период
п
и то треба да сттоји у уговор
ру. У цену испоруке
и
треба да
д буде ураачуната цен
на електриччне енергије
е и трошак балансираања (ако се ради о
уговоруу о потпуно
ом снабдеваању). У цен
ну испоруке
е не треба да буду урачунати тр
рошкови
приступ
па и кориш
шћења систтема за пр
ренос елекктричне енеергије, трошкови при
иступа и
коришћ
ћења систем
ма за дистрибуцију елеектричне ен
нергије и тр
рошкови накнаде за по
одстицај
повлашћених прои
извођача као
о ни акцизаа за електри
ичну енерги
ију и остали зависни тр
рошкови.
Наведен
не трошкове Извршилаац ће у окви
иру рачуна, фактурисати Наручиоц
цу сваког ме
есеца, на
основу обрачунски
их величинаа за места примопредааје Наручио
оца, уз примену ценоввника за
приступ
п систему за пренос електричн
не енергије
е и ценовн
ника за пр
риступ систтему за
дистриб
буцију електтричне енер
ргије, а у скл
ладу са [25], [28].
У конкуурсној докум
ментацији предвидети
п
и заштиту Наручиоца (уу складу саа Законом о јавним
набавкаама [35] ) у случају
с
да у понуди буд
де исказана неуобичајен
но ниска цена.
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ПРИМЕРИ ТАБЕЛА
Слика 16‐‐1‐18: Образаац понуде
Предм
мет
набаввке:
ел. енергија
по
о
категоријама
потрош
шње
1

Јединица
м
мере

Пр
роцењене
ко
оличине
у
укупно

Јединична
цена по
kWh без
ПДВ

Јединична
цена по
kWh са
ПДВ‐ом

Укупна ц
цена
без ПДВ
В, за
процењ
њене
количи
ине

Укупна цена
са ПД
ДВ‐ом,
за
проц
цењене
кол
личине

2

3

4

5

6
(3х4)

7
(3
3х5)

k
kWh
УКУПНО
kWh

УКУПНО РСД
Слика 16‐1‐19:
1
Обраачунска мерн
на места Нар
ручиоца

Редни Мерно
број
место
1
.

1
.

ЕД
број

Ад
дреса мерно
ог места

.

.

Одобрена
О
Категорија Тарифни Тарифа
снага
купца
елемент (kWh)
(kW)
.

.

.
Сума

Слика 16
6‐1‐20: Процењене количчине електри
ичне енергије
е по месецим
ма (kWh)

Р.бр

Предмет
набавке
ел.
енергија
по
к
категорији
купца

Тарифни Тарифа
елемент

I

II

III IV

V VI VII VIII IX
X

X

XI XII
X

Σ
kWh

1
Сума:

Сл
лика 16‐1‐21:: Процењене
е количине ел
лектричне ен
нергије за период од годи
ину дана (kW
Wh)

Пред
дмет
набаавке
ел. енеергија
по категорији
купца
1..

Тарифни елемент

Тарифа

2
2.

3.
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ренос електричне енергије, Сл.
гл
ласник РС, бр. 93/12, 12
23/12, 116/14 и 109/15
[24] Правила о рааду дистрибуутивног систтема, http:///aers.rs/Indeex.asp?l=1&aa=93#PRS ;
М
ја за одређи
ивање цене приступа си
истему за ди
истрибуцијуу електричне
е
[25] Методологиј
ен
нергије, Сл. гласник РС,, бр. 105/12,, 84/13, 87/1
13, 143/14, 65/15
6
и 109//15
[26] ЕП
ПС, http://w
www.eps.rs/P
Pages/Articlee.aspx?lista=Novosti&id==403
[27] Правила о пр
ромени снаб
бдевача, Сл. гласник РС,, бр. 65/15
М
ја за одређи
ивање цене електричне
е енергије заа јавно снаб
бдевање, Сл
л.
[28] Методологиј
гл
ласник РС, бр. 84/14 и 109/15
1
[29] Ур
редба о условима испоруке и снабдевања еле
ектричном енергијом,
е
С
Сл. гласник РС,
Р бр.
63
3/13;
[30] Правила о пр
раћењу техничких и ком
мерцијалнихх показатељ
ља и регулисању квалите
ета
исспоруке и сн
набдевања електричном енергијом
м и природн
ним гасом С
Сл. гласник РС,
Р бр.
2//14;
[31] Ћаловић М, Сарић
С
А, Стеефанов П: Екксплоатацијаа електроен
нергетских ссистема у усл
ловима
сл
лободног тр
ржишта, Техн
нички факул
лтет, Чачак, 2005
[32] Мијаиловић
М
В: Дистрибууирани изво
ори енергије
е – принцип рада и експ
плоатациони
и
асспекти, Акад
демска мисаао, Београд,, 2011
[33] Заакон о акциззама, Сл. гласник РС, бр
р. 55/15
[34] Ко
остић, М: Тееорија и праакса пројекттовања елекктричних инссталација, д
друго проши
ирено
изздање, Акад
демска мисаао, Београд,, 2005
[35] Заакон о јавни
им набавкам
ма, Сл. гласн
ник РС, бр. 124/12,
1
14/14 и 68/15

16.2 Зграде
З
у надлежно
н
ости опш
штина
16.2.1
1 Идентиф
фикација пројеката
п
а
У највећ
ћем броју сл
лучајева, оп
пштински пр
ројекти енер
ргетске ефиккасности од
дносе се на пројекте
повећањ
ња енергетске ефикассности јавни
их зграда. Због тога ће
ћ овој врссти пројекаата бити
посвећеена посебна пажња, али
а
само унутар
у
окви
ира у коме се енергетским менааџерима
пружајуу практична упутства заа идентификкацију и при
ипрему пројјекта, уз нап
помену да детаљно
д
залажењ
ње у инжењ
њерски аспеккт ове пробл
лематике даалеко преваазилази обим овог прир
ручника.
Генерал
лно, у зградее за јавне наамене за ко
оје су надлеж
жне ЈЛС, у смислу
с
подм
миривања тр
рошкова
енергијее, као и тр
рошкова текућег и инвестиционо
ог одржавањ
ња, спадајуу: администтративни
објекти (зграде општинске управе, меснее канцелари
ије и сл.), об
бјекти обраазовних институција
и, основне и средње школе,
ш
спец
цијалне школе и сл.), здравствен
ни центри (домови
(вртићи
здравља, амбулантте и сл.), об
бјекти колекктивног смештаја (ученички домовви, домови за стара
и институци
ија културе (домови кул
лтуре, биосскопи и сл.) и спортски објекти
лица и сл.), објекти
ни и сл.). Методологи
М
ија израде енергетскихх биланса општина
о
(спортскки центри, хале, базен
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препоруучена од стране Минисстарства руд
дарства и ен
нергетике обухвата
о
при
икупљање података
п
управо за овакве зграде. На основу енеергетског биланса
б
опш
штина за 20
006. годинуу који је
за
47
опш
штина
могу
уће
је
изве
ести
важне
закључке
у
вези
са
карактери
истикама
урађен
ормирати одређене
о
см
мернице за уочавање идеја за
општинских објекаата, из чега се могу фо
фикацију и припремуу пројекта. У том см
мислу посе
ебно су
пројекат и каснију идентиф
ини јавних зграда,
з
као и о величин
ни поједини
их категоријја јавних
интерессантни подааци о величи
зграда, на основу чега
ч
је могућ
ће сагледати
и очекивани
и обим евен
нтуалних про
ојеката (Сли
ика 16‐2‐
1).
Јавне згграде у 45 општина у Србији
% 35
Укуупно
30

25

Осн
новне
шко
оле

20

Сре
едње
шко
оле
Врттићи

15

Дом
мови
здр
р. и
амб
бул.
Осттало

10

5

> 6000

5500 - 6000

5000 - 5500

4500 - 5000

4000 - 4500

3500 - 4000

3000 - 3500

2500 - 3000

2000 - 2500

1500 - 2000

500 - 1000

1000 - 1500

200 - 500

100 - 200

<= 100

0

m2

Слика 16‐2‐1: Јавне зграде
з
у 47 општина.
о
Расп
подела прем
ма укупној по
овршини (узо
орак обухвата укупно
о тога 435 основних шко
ола, 110 сред
дњих школа, 203 вртића, 118 домова здравља
з
1.382 јавне зграде, од
и амбуланти
и и 516 остал
лих објеката))

На основу анализзе за појед
диначне оп
пштине мо
оже се заккључити да слична сттруктура
да се оне знатно разликују по
општинских објекаата доминира у свим општинамаа чак и кад
ни Слика 16‐2‐2).
величин
Јавн
не зграде у Срб
бији
велика, средња и мала општина

% 40.0
35.0
30.0

Нови Са
ад

25.0

Параћин
н

20.0

Варвари
ин

15.0
10.0
5.0
m2
> 6000

5500 - 6000

5000 - 5500

4500 - 5000

4000 - 4500

3500 - 4000

3000 - 3500

2500 - 3000

2000 - 2500

1500 - 2000

500 - 1000

1000 - 1500

200 - 500

100 - 200

<= 100

0.0

Слика 16‐2‐2:
1
Јавне зграде у 3 општине разл
личите величине. Нови Саад (261500 становника), Параћин
П
0 становникаа), Варварин (21000 стано
овника)
(58300
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На осно
ову прикупљ
љених податтака о потро
ошњи енерггије и воде током
т
2006. године, по
овршини
и броју корисника зграда, извведени су каарактеристи
ични индикаатори енерггетске ефикасности,
може
доћи
до
идеје
за
а
пројекат
(С
Слика 16‐2‐3
3). Важно је знати да вр
редности
чијом анализом се
2
начних инди
икатора енеергетске ефи
икасности (н
нпр. kWh/m
m ) нису сам
ме по себи довољне
д
поједин
да се јееднозначно идентификкује потребаа за примен
ном мера енергетске
е
еефикасности
и, већ је
увек по
отребно упоредити згграду са сл
личним зграадама у оп
пштини и комбиноватти више
индикаттора и инф
формација о начину ко
оришћења објекта,
о
као
о и о времеенским условима у
обухваћ
ћеном пери
иоду. У таквве информаације спадаају: утицај броја
б
кориссника на по
отрошњу
енергијее, врсте сер
рвиса у зград
ди, подаци о комфору (мерење ил
ли анкетираање корисни
ика), као
и подац
ци о просечн
ним месечним темпераатурама и ве
етровитости у посматраном период
ду.

Слика 16‐2‐3:
1
Индиккатори енерггетске ефикасности система грејања у основним ш
школама у Паараћину
ну
заа 2006. годин

На прим
мер, само на
н основу ин
нформација о великој потрошњи
п
е
електричне
енергије по
о m2 или
по кори
иснику могло би да се закључи
з
да је зграда енергетски
е
н
неефикасна
и да се еле
ектрична
енергијаа троши на додатно загревање. Међутим,
М
ако
о се зна да зграда обеззбеђује серввисе као
што су припрема хране
х
на ел
лектричним штедњацим
ма (нпр. шкколска кухињ
ња) онда се
е велика
потрошња електри
ичне енерги
ије може образложити
о
и и анализа усмерити
и у другом правцу.
Слично важи и за потрошњу воде. На пр
ример, две сличне среедње школее могу иматти веома
2
ите потрошњ
ње воде по m или кор
риснику, јер једна у окввиру свлачи
ионице фисккултурне
различи
сале им
ма тушеве, а друга нема.
н
Значи
и, за формуулисање ид
деје о пројјекту неопхходно је
располаагати сетом информаци
ија на основу којих се може
м
закључчити да је цеелисходно отпочети
о
идентиф
фикацију пр
ројекта. У ми
инимални сеет информација спадајуу:
1. Годишња потрошња и трошкови елеектричне и топлотне енергије,
е
од
дносно вод
ду по m2
објеекта;
2. Годишња потр
рошња и тр
рошкови ел
лектричне и топлотнее енергије, односно воду
в
по
кориснику објеекта. Таква информаци
ија нема мн
ного смисла за објекте где постоји
и кратко
задр
ржавање и велика флууктуација бр
роја корисн
ника, (нпр. дом
д
здрављ
ља без стационара),
али је зато нео
опходна за објекте
о
који имају сталан број корисника који
и директно утиче
у
на
ребе објектаа (нпр. школ
ле);
енергетске потр

Страна 311

Приручник за
а енергетске менаџере
м
за об
бласт општинс
ске енергетике
е

3. За објекте
о
за које
к
се инди
икатори енеергетске ефикасности изражавају
и
по корисни
ику (нпр.
шко
оле) неопход
дно је знати
и однос површине објекта према броју
б
корисн
ника (Сликаа 16‐2‐4).
Ова информаци
ија може даа помогне у објашњаваању диспроп
порција поттрошње ене
ергије по
2
мају мали број
б
корисн
ника што сее оправдаваа неким
m и по корисснику. Неки објекти им
неекономским разлозима (нпр. сеоске школе) и обрнуто, неки објекти имају ве
ећи број
корисника него
о што је уоб
бичајено. Таакве ситуац
ције морају да се узму у обзир пр
ри оцени
енергетских карактеристика самог објјекта;
з
а за њихово
њ
обављање је нееопходна ен
нергија или вода;
4. Сервиси који сее пружају у згради
мпература, постојање
п
пр
ромаје, конд
дензације или
и прокишњ
њавања у об
бјекту;
5. Унуттрашња тем
6. Одсступања од временскихх услова у посматраном
п
м периоду од оних који су уобичајени за
дато
о подручје.
Ш
Школе
и вртићи у 45 општи
ина у Србији
пов
вршина греја
аног простора
а по корисник
ку
% 30
25
20
15
10
5

Основ
вне школе

Сре
едње школе

В
Вртићи

>20

10-20

6.7-10

5-6.7

4-5

3.3-4

3.3-2.9

2.5-2.9

2.2-2.5

<2.2

0

m2/корисник

Слика 16‐2‐4:
1
Основвне школе, ср
редње школе
е и вртићи у 45
4 општина у 2006. годин
ни. Расподел
ла према
броју ученика по површини
п
грејане површине. Узорак обухвата 418
8 основних ш
школа, 110 ср
редњих
ола и 203 врттића
шко

Корисно
о је податкке из група 1, 2 и 3 упоредити
у
са
с подацим
ма за сличне објекте, односно
о
провери
ити одступаања од про
осечних вреедности за сличне објјекте (Сликке 16‐2‐3 и 16‐2‐4).
Подаци из група 1,, 2, 3 и 4 веећ су садрж
жани у упитн
нику за јавн
не зграде у оквиру ене
ергетског
датно прибавити. Тек каада се “укрш
штањем”
билансаа општине, а податке изз група 5 и 6 треба дод
наведен
них информ
мација закљуучи да постоји основа за
з примену мера енерггетске ефикасности,
може сее констатовати да постоји идеја заа пројекат. Да
Д ли је идееја заиста оправдана, показаће
п
се у фаззи идентифи
икације пројјекта.
Поступц
ци идентиф
фикације и припреме пројекта
п
енергетске еф
фикасности изискују од
дређене
трошкове, које општина треб
ба да подм
мири било директно
д
(н
нпр. плаћањ
њем стручних лица
ране), било индиректно
о (нпр. крозз додатни рад сопствен
ног особља)). Зато је
ангажовваних са стр
корак који
к
претхо
оди било каквом
к
раззматрању идеје
и
за по
окретање пројекта ене
ергетске
ефикасн
ности за јаввну зграду утврђивањее власништтва и надлеежности за конкретан објекат.
Веома је чест случаај да општин
нске и репуб
бличке инсттитуције кор
ристе деловве исте зград
де, па се
трошкови енергијее и воде дел
ле у договор
реној сразм
мери, а текућ
ће одржаваање врши од
двојено.
Инвести
иционо одр
ржавање таквих објекаата најчешће се спрово
оди отежан
но, због нед
достатка
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координ
нације измееђу различитих корисни
ика. Чест је случај и да зграде
з
у над
длежности општине
о
добијајуу дотације за енергентте или одрж
жавање од републике (нпр. школе од Министарства
просветте или домо
ови здрављ
ља од Мини
истарства зд
дравља). У случају град
да Београда, треба
имати у виду да су градскее општине део својих надлежноссти пренеле на неке градске
секретаријате, тако
о да је у дир
ректној надл
лежности по
ојединачнихх градских о
општина осттао мали
с
таквим
м случајевим
ма, пре отпо
очињања акктивности у вези са
број јаввних зграда.. Зато је у свим
могућим
м пројектом
м, неопход
дно организзовати састанак надлеежних пред
дставника општине,
о
корисни
ика објекатаа и градскихх или републичких инсттитуција, како би се потврдила заједничка
заинтер
ресованост и учешће у идентификкацији проје
екта, као и начини учеешћа у прип
преми и
реализаацији пројекта, ако по
оступак идентификације укаже наа постојањее основа за његово
покретаање.
С обзир
ром на струуктуру наши
их општина, највећи бр
рој јавних зграда у над
длежности општина
о
2
спада у објекте мал
ле и средњее величине (<6000 m ). За ове зград
де је каракттеристично да
д имају
ме грејања, да
д најчешће
е немају поссебне систем
ме за вентилацију и
релативвно једностаавне систем
климати
изацију (изуузев поједи
иначних спл
лит системаа) и да се у њима пр
ружају једн
ноставни
енергеттски сервиси
и, базирани на коришћеењу електри
ичне енерги
ије. Оваква сструктура об
бјеката у
смислу енергетско
ог прегледа представљ
ља олакшаваајућу околн
ност, јер ом
могућава ре
елативно
п
иден
нтификацијее пројеката. Ово значи да енергетски менаџери, могу
једностааван и брз процес
сами ил
ли евентуал
лно уз асисттенцију још неког струччног лица из
и општине,, да изврше
е процес
идентиф
фикације пр
ројекта енер
ргетске ефикасности заа такве јавнее зграде. Наа тај начин може се
повећатти број обуххваћених об
бјеката и см
мањити трош
шкови општтине. Иденттификација пројекта
енергеттске ефикасн
ности за оваакве објектее подразуме
ева израду детаљног
д
ен
нергетског биланса.
б
Релативвна једностаавност објеката и њихо
ових систем
ма чини да је обим детаљног ене
ергетског
билансаа мали, а примењене
п
е методе прорачуна је
едноставне,, што омогућава њего
ову брзу
израду.
Велике зграде (>60
000 m2), са сложеним системима грејања, веентилације и климатизаације по
правилуу се срећу у већим град
дским центр
рима. За про
орачуне који се односее на овакве системе
и објектте су сложенији и захтеевају више инжењерско
и
о знање. Зато је за овее објекте неопходно
ангажоввање одговворног инжењер за ен
нергетску ефикасност зграда, носсиоца лиценце 381
Инжењеерске комор
ре.
Након завршеног
з
дентификац
ције пројекаата, а при доношењу коначне одлуке
о
о
процеса ид
избору пројекта ко
оји ће бити реализован
р
, за сваки пројекат са уже
у листе неопходно је
е да се у
складу са
с Законом о планирањ
њу и изградњ
њи [1], од сттране одговворног инжеењера за енергетску
ефикасн
ност зграда уради елаборат енергеетске ефикассности и сер
ртификовањ
ње такве зграаде
16.2.2
2 Енергет
тски биланс за згра
аде за јавн
ну намену
Као што је већ напоменуто, израда ен
нергетског биланса
б
згр
раде за јаввну намену захтева
љање податтака о објеккту, потрошњи енергије
е и трошковвима енерги
ије. Ово је уједно
у
и
прикупљ
критичн
на активносст, јер сушттински утичче на квали
итет резултата и препорука које из њих
происти
ичу. С обзир
ром на значај овог посл
ла, чак и кад
да је општина уговорил
ла израду детаљног
д
енергеттског билансса са неким стручним тимом,
т
енер
ргетски менааџер општине, одговор
рно лице
за јавнуу зграду и оператери
о
с
система
згр
раде треба да
д узму учеешће у прикупљању података.
Генерал
лно, подаци о згради мо
огу се сврстати у осам категорија:
к
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1. Општти подаци о згради (наазив, адресаа, врста објекта, власништво, одго
оворно лице
е, начин
фин
нансирања итд.);
и
2. Општти подаци о конструкц
цији објекта (година изградње, укуупна површина зграде,, грејана
површина зград
де, грејана запремина зграде, пол
ложај зград
де, спратносст, висина плафона,
п
итд..);
3. Начин коришћењ
ња зграде (б
број запослеених, број сталних или повремени
их корисника, радно
ме, број рад
дних дана то
оком недељ
ље, паузе у раду
р
зими ил
ли лети итд..);
врем
4. Сервиси у зград
ди, базирани на потрош
шњи енерги
ије, што подразумева по
опис свих се
ервиса и
(
хл
лађење, принудна вен
нтилација, пумпање
п
енергената који се користте за њих (грејање,
воде, потрошн
на топла вода,
в
термичка припр
рема хранее, потрошњ
ња техничкке паре,
ње рубља, унутрашње
у
о
осветљење,
канцеларијјска опремаа итд.);
механичко прањ
шњи енергеената и воде у последњ
ње три годи
ине уз прикаазивање временске
5. Подаци о потрош
динамике очитавања и нап
плате;
6. Детаљ
љни подаци
и о омотачу зграде;
з
7. Детаљ
љни подаци
и о систему грејања,
г
хлаађења и климатизације;
8. Детаљ
љни подаци
и о систему унутрашњег
у
г осветљењаа;
9. Евенттуално детаљ
љни подаци
и о осталим сервисима у згради.

Слика 16‐2‐5
5: Месечна потрошња
п
ен
нергије и мессечни рачуни
и

Подаци из група 2,
2 6, 7 и 8 су
с временскки стабилни
и, односно не
н мењају ссе, изузев у случају
доградњ
ње/реконстр
рукције/мод
дернизацијее неког од система,
с
одн
носно објеккта у целини
и. Зато је
при изр
ради енергеетског билаанса неопхо
одно добитти информаацију о том
ме да ли је
е и када
извршен неки од поменутих заахвата и каккве промене
е су при том
ме настале. Већина под
датака из
ове груп
пе садржанаа је у упитни
ику за јавне зграде опш
штинског енеергетског би
иланса. Преп
поручује
се да сее при изради
и детаљног енергетскогг биланса згграде, ако јее могуће, ко
ористи распо
оложива
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пројектна докумен
нтација (грађевински пројекат
п
објјекта, пројекат машинсских, водоводних и
електро
оинсталација и др.). Проблеми у веези са подацима из ових група настају ако не
е постоји
одговар
рајућа евид
денција или
и пројектнаа документаација. Тадаа је потреб
бно на лиц
цу места
извршити мерењаа габарита објекта, попис, пре
емеравање и одређивање реле
евантних
карактееристика елеемената сисстема итд. Такође, пон
некад је поттребно направити и шематски
ш
приказ делова инстталација. Овво је приличчно заметан
н посао, који захтева до
оста времен
на, као и
радњу особља надлежн
ног за објекат.
пуну сар
Подаци из група 3 и 4 су споро
о променљи
иви и најчеш
шће се не меењају током
м периода од
д годину
М
с обзиром
о
да се потрошњ
ња енергије
е сагледава за дужи пеериод, неопхходно је
дана. Међутим,
на одго
оварајући наачин узети у обзир мо
огуће проме
ене (нпр. пр
ромена рад
дног времен
на, броја
корисни
ика, увођењ
ње новог сер
рвиса и сл.).
Подаци из групе 5 су брзо про
оменљиви и морају се пратити
п
у сккладу са дин
намиком очитавања
током дужег врем
менског пеериода, какко би се отклонио
о
уттицај годиш
шњих и се
езонских
варијац
ција или екссцеса настаалих из раззличитих раазлога. Пореед тога, нееопходно је добити
информ
мацију да ли
и је у посматраном пеериоду било
о испадања из погона, теже хавар
рије или
ремонтаа неког од система
с
у згр
ради.
Постоји неколико типичних
т
теешкоћа којее се могу јаввити у вези са прикупљ
љањем података из
дентификоввани приликком израде енергетских
е
х биланса за општине. То
Т су:
групе 5,, а који су ид
1. Неажурна евид
денција;
2. Нер
редовна очитавања;
3. Паушална напл
лата;
4. Наплата топлоте по m2 или
и
m3 греејаног просттора када се објекат напаја из система
љинског грејања;
даљ
5. Наплата потрош
шње воде по
о корисникуу или m2;
6. Збирно очитаваање и наплаата за више јавних
ј
објекката;
7. Збирна набавка енергенатта (нпр. чвр
рстих горивва) за вишее јавних објјеката а безз тачних
под
датака о расп
поређеним количинамаа по објекти
има;
8. Нед
достатак под
датака о залихама (нпр. чврстих гор
рива) из преетходне сезо
оне;
9. Нед
достатак под
датака о топлотној моћи
и коришћеног горива.
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Слика 16‐2
2‐6: Месечнаа потрошња воде
в
и месеччни рачуни

Ове теш
шкоће је веома тешко, а некад и немогуће превазићи.
п
Генерална препорука за такве
случајевве је да се особље
о
задуужено за објјекат или де
елове објектта, као и опеератери посстројења
у објектту максимал
лно ангажујју и мотивишу за прикуупљање под
датака и об
бјашњавање
е начина
рада по
остројења, односно
о
начина набавкее енергенатта. Из податаака прикупљ
љених на оввај начин
индиректно се могу извести
и закључци
и о недостајућим ин
нформацијама. Такође
е, треба
рити могућн
ност да се неки недосстајући под
даци потраж
же и од локкалних ком
муналних
размотр
предузеећа или локаалне електр
родистрибуц
ције.
Суштинсски методол
лошки проб
блем који сее јавља при
и изради енергетских б
биланса за зграде
з
је
што је често
ч
тешко
о раздвојити утицај начина кориш
шћења и по
онашања корисника од
д утицаја
карактееристика сам
ме зграде или
и неког од
о система зграде на укупну енеергетску ефи
икасност
зграде. Тачније, по
одаци из груупе 5 у себи
и имплициттно обухватаају начин ко
оришћења зграде
з
и
ика (који мо
огу бити маање или више енергетсски ефикасн
ни), али и техничке
т
понашање корисни
карактееристике и стање
с
саме зграде или
и неког од система згр
раде. У пракси се веом
ма често
сусрећуу случајеви релативно
р
е
енергетски
о
у којима
к
је по
онашање ко
орисника
ефикасних објеката
такво да
д су индикатори енеергетске еф
фикасности лошији негго што би то било у случају
адекваттног коришћ
ћења објектта. Типични примери суу стално отвворена улаззна врата наа јавним
објектима, одржаввање више унутрашње
у
температур
ре од пројектоване (зи
ими), нерационално
ћење воде, недостатак елементарног одржаввања и сл. Са
С друге стр
ране, веомаа је чест
коришћ
случај да
д корисници енергеттски неефиккасних обје
еката “трпе”” ниже пар
раметре ком
мфора у
енергеттски неефиккасном објекту, тако да се доб
бијају повољ
љнији инди
икатори енергетске
ефикасн
ности објектта него што би то био сл
лучај да су параметри
п
к
комфора
на пројектном
м нивоу.
Поменуути проблем
м има две ваажне послед
дице:
1. Мож
же утицати на разматраање идеје за
з пројекат. Зато селекција идеје зза пројекат мора да
се врши на осно
ову више ин
нформација (минималн
ни сет инфор
рмација о об
бјекту);
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2. Стваарне оствар
рене уштедее енергије након приме
ене мера енергетске еф
фикасности могу
м
чак
и у значајнијој мери да од
дступају од прорачунаттих уштеда, ако из некког разлога дође до
није
проме
ене
начина
а коришћеења зграде
е или понашања кор
рисника у смислу
битн
нееф
фикаснијег коришћењаа енергије.
Због тогга је при пр
рипреми деетаљног енеергетског би
иланса јавнее зграде неопходно пр
рикупити
што виш
ше информаација о комф
фору у зград
ди, начину коришћењаа објекта, по
онашању ко
орисника
и плани
ираним про
оменама. По
П потреби треба извршити и од
дговарајућаа мерења. Све ове
информ
мације мораају се додаттно размотр
рити и евентуално укљ
ључити у заккључке и пр
репоруке
билансаа.
Веома важан утиц
цај на потр
рошњу енер
ргије у зграадама имајуу климатски и метеор
ролошки
р
спољнаа температуура, ветроввитост, влаж
жност, падавине и осунчаност.
услови, у првом реду
м
имати веома раазличиту по
отрошњу, ако
а
се нал
лазе у разл
личитим
Слични објекти могу
ма. Такође, потрошњ
ња енергије
е за исти објекат мо
оже се др
растично
климатсским зонам
разлико
овати, у зависности од метеорол
лошких усл
лова током карактерисстичних периода у
години. Зато је заа квалитетну анализу потрошње енергије у згради нео
опходно пр
рибавити
одговар
рајуће податтке за посматрани период од најб
ближе метео
оролошке станице и уззети их у
обзир при доношењ
њу закључакка.
Начелно
о, енергетскки биланс јавне
ј
зграде чине исти
и елементи
и који чине енергетски
и биланс
било ко
ог техничкогг система. Ако
А се за гр
раницу систе
ема узме ом
мотач зград
де, онда енергетске
улазе у зграду чинее различити
и енергенти,, топлота, ел
лектрична енергија
е
и ввода. Енерги
ија унета
у зград
ду троши сее на обезб
беђивање различитих
р
сервиса ко
оји троше еенергију. Директни
Д
енергеттски излази из зграде постоје ако се у згради врши про
оизводња електричне енергије
е
(фотонаапонски генератор, локкална коген
нерација) штто се код нас
н не среће или ако у згради
постоји локална котларница
к
или локална когенерација која снабдева ттоплотом јо
ош неки
и
из згр
раде чини и канализаци
иона вода али она у
објекат у близини. Поред тога,, директни излаз
ост, па се тр
ретира само
о као матери
ијални излаз који је
нашим условима нема енергетску вредно
лан у поглед
ду трошковаа или приход
да. Другим речима,
р
цел
локупна енеергија унета у зграду
неутрал
троши се
с на вршењ
ње одређени
их сервиса у згради, од
д којих у наш
шим условима редовно
о постоји
грејањее, а после њеега следе раазличити сервиси који троше
т
само електричнуу енергију ил
ли воду.
Свака зграда
з
преедставља сл
ложени фи
изички систтем у стал
лној и сло
оженој дин
намичкој
интераккцији са око
олином и њееним кориссницима. Ан
налитичка ин
нтерпретаци
ија ове инте
еракције
захтева увођење тзв.
т
матемаатичких модела, чије претпоставвке нужно укључују од
дређена
остављења реалног
р
сисстема. Прави
ило је да штто је модел
л система сл
ложенији то
о су већи
поједно
захтеви у погледу улазних по
одатака и коришћеног
к
г математиччког апаратта, односно цене и
времена потребног за прораччун. Зато сее у пракси раздваја
р
анализа енергетске ефиккасности
саме згграде од реално
р
оствварене енергетске ефикасности која узима у обзир и начин
коришћ
ћења зградее. Најважнији елемен
нт прорачун
на енергетсских потреб
ба саме згграде је
прорачуун топлотни
их губитака зграде који
и се обавезно врши пр
риликом про
ојектовања система
грејањаа зграде. Заа ту сврху користе
к
се стационарн
ни једнодим
мензиони м
модели у ко
ојима се
систем димензионише у односу на тзв. пројектне параметре комфора (про
ојектна темп
пература
шњег ваздухха, број изм
мена ваздухаа) и пројекттне параметтре околинее (спољна пројектна
унутраш
темпераатура и веттровитост) који
к
су карактеристичн
ни за конкр
ретну климатску зону. Овакви
модели
и су погодн
ни за практтичну прим
мену, па се најчешће користе и при израчуунавању
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топлотн
них губитакка и уштееде енерги
ије након примене одређених мера енергетске
ефикасн
ности. При томе, за прорачун уштеде
у
ене
ергије нако
он применее одређени
их мера
енергеттске ефикасн
ности, релеевантни су теемпературсски нивои пр
ројектна тем
мпература ваздуха
в
у
простор
рији и средња темпераатура спољн
ног ваздухаа током греејне сезоне (зимски пе
ериод) у
месту гд
де се објекаат налази, као
к и број дана
д
грејањаа, а зависно
о од комплеексности пр
рорачуна
зграда се третира као једна целина или
и као скуп различитихх просторијаа. Међу најјважније
с
пар
раметри ком
мфора у зггради: темп
пература
параметтре квалитеета функције зграде спадају
унутраш
шњег ваздухха, број измеена ваздуха, струјање ваздуха,
в
осветљеност, б
бука и др. ко
оји треба
да се наалазе у прописаним границама за предвиђен
ну намену просторија уунутар објеккта, чему
треба прилагодити
п
и рад свихх сервиса у згради. С обзиром да већина сервиса у згради
поједин
начно утиче на неки од наведених параметараа комфора, оптимизаци
ија рада раззличитих
системаа у згради неекада можее да буде вео
ома сложен
н посао.
16
6.2.2.1 Терм
мички омот
тач зграде и мере енер
ргетске еф
фикасности на термиччком
омо
отачу зград
де
Највећи
и део енерггије коју зграда кориссти одлази на различи
ите топлотне губитке зграде
з
и
њених система
с
од којих су најзначајнији губици кро
оз тзв. термички омотач зграде. Те
ермички
омотач зграде чин
не сви елем
менти зградее који разд
двајају грејани од негреејаног делаа зграде,
о, целине згграде са раззличитим уссловима ком
мфора или делова
д
зград
де код којихх долази
односно
до преккида грејањ
ња услед привременог некоришћ
ћења некогг простора. Зато се пр
риликом
израде енергетскогг биланса згграде посебан акценат ставља упрааво на терм
мички омотач зграде
који чин
не:
1. Кровна конструукција: равни и коси кро
овови;
2. Спољни зидови
и зграде;
3. Про
озори и вратта зграде;
4. Основа зграде која
к може бити
б
на тлу или
и у тлу: по
од на тлу, уккопани зидо
ови;
5. Хоризонталне конструкциј
к
е које раздввајају грејани простор од
о спољног п
простора (еркери);
6. Унуттрашње кон
нструкције које
к раздвајаају просторе
е са различи
итим услови
има комфораа;
7. Унуттрашње кон
нструкције које
к раздвајаају просторе
е различитих корисникаа;
8. Унуттрашње кон
нструкције према
п
негрејаном просттору.
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Сл
лика 16‐2‐7: Губици кроз омотач зград
де

Губици топлоте кро
оз термички
и омотач згр
раде се разм
матрају у оквиру топлоттног биланса зграде
ш
пр
риказан на Сликама
С
16‐‐2‐7 и 16‐2‐8
8.
који је шематски
У оквир
ру прелими
инарног енеергетског би
иланса врши се преглеед сваког ссегмента термичког
омотачаа зграде (ко
онструктивне карактери
истике и стаање) и ако се
с утврди даа постоји мо
огућност
примене мере енергетске еф
фикасности у оквиру детаљног енергетског
е
биланса, врши
в
се
детаљнији прораччун топлоттних губитаака сегмената термичког омотаача, укључујући и
инфилтр
рацију, одн
носно смањ
њења топлотних губитаака кроз таај сегмент ттермичког омотача
након примене мер
ре енергетскке ефикасно
ости.
ологија одр
ређивања трансмисио
оних губиттака топлоте, губитака топлоте
е услед
Методо
инфилтр
рације, добитака топло
оте, потребн
не енергије за
з грејање, потрошње еенергије за грејање,
емисијее угљен дио
оксида итд., дефинисан
на је Правил
лником о ен
нергетској еефикасности
и зграда
[2]. Токком прелим
минарних и детаљних енергетски
их прегледаа, утврђују се каракте
еристике
зграде и постојећее стање згр
раде и систтема у зграади, иденти
ификују се системи по
отрошње
енергијее, идентификују се наачини кориш
шћења зграаде и систеема у зград
ди, евидентирају се
проблем
ми на терм
мичком омо
отачу зграде и у радуу система, прикупљају
п
мације о
се информ
претход
дном перио
оду у погледу потрош
шње, комфо
ора, итд. Након
Н
тога,, током анализе и
припрем
ме извештаја о извршееном енергеетском преггледу, вршее се прелим
минарни про
орачуни,
на осно
ову којих се утврђују по
отенцијали смањења
с
потрошње ен
нергије за п
потребе одр
ржавања
оптимал
лних услова комфора и подизањ
ња комфор
ра корисникка зграде. Као резулттат ових
анализаа, проистичуу предлози оптималних
о
х пакета мер
ра енергетскке ефикасно
ости.
Треба нагласити
н
даа су највећи
и губици топ
плоте кроз прозоре и спољне
с
зид
дове, те се њиховом
њ
санацијом постижуу највеће уштеде. Санаација кровн
не конструккције изнад грејаног простора,
односно
о међуспраттне конструукције ка негрејаном тааванском пр
ростору, тако
ође знатно смањује
губитке топлоте. Саанација под
да на тлу веома често није
н
прихваттљива из ви
ише разлогаа (висока
цена санације, нем
могућност иззвођења рад
дова, итд.), а с обзиром
м на релати
ивно мало см
мањење
топлотн
них губитакаа у односу на друге елементе те
ермичког ом
мотача и ви
исоку инвесстициону
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вредносст санације, веома често није ни
и економски исплатива. У основи
и, мере енергетске
ефикасн
ности на тер
рмичком ом
мотачу зград
де имају три карактерисстична ефектта:
1. См
мањује се пролаз
п
топло
оте кроз појједине сегменте термиччког омотачча, односно смањују
с тзв. транссмисиони губ
се
бици топлотте;
2. С
Смањује се инфилтраци
и
ија ваздуха у просторијју, односно смањују сее тзв. вентил
лациони
г
губици
топло
оте;

Сликка 16‐2‐8: Топлотни биланс зграде према Правилн
нику о енерге
етској ефикаасности зград
да [2]

Губици услед прола
ажења топ
плоте
Топлотн
ни проток кроз
к
део ом
мотача зграаде зависи од површи
ине сегменaaта омотачаа A (m2),
разликее температура унутрашњег и спољашњег вазд
духа Θu(K)‐Θi(K) и коефицијента про
олажења
2
топлотее кроз посмаатрану површину U (W//m K).
Коефиц
цијент пролаажења топло
оте је каракттеристика сваког сегмеента термичкког омотачаа.
Вредности коефицијената про
олажења топ
плоте прораачунавају сее у складу са стандардо
ом СРПС
О 13789 и посебним сттандардимаа: за нетран
нспарентне грађевинске елементе
е, изузев
ЕН ИСО
подова и зидова у тлу и зид‐заавеса, у складу са СРПС
С ЕН ИСО 69
964; за подо
ове и зидове у тлу у
с стандард
дом СРПС ЕН
Н ИСО 13370
0; за грађевинске елементе типа прозора, бал
лконских
складу са
врата и ролетни у складу
с
са сттандардом СРПС ЕН ИС
СО 10077‐1 и СРПС ЕН И
ИСО 10077‐2
2; за зид
завесе у складу са стандардом
м СРПС 1394
47; за стакла у складу са
с стандард
дима СРПС ЕН
Е 673 и
СРПС ЕН
Н 410; за елементе за зидање зидааних зидоваа и зидане зидове,
з
у скл
ладу са стан
ндардом
СРПС ЕН
Н 1745.
Мера енергетске ефикасности
е
и на конкреетном сегме
енту термиччког омотача којом се смањује
исиони
губи
итак
топлоте
е
практично
о
значи
сма
ањење коеф
фицијента пролажења топлоте.
т
трансми
Када суу у питањуу кровна ко
онструкција,, фасадни зидови и основа
о
зграаде, то се постиже
додавањ
њем слојеваа термичке изолације од материјала са нискком топлотн
ном провод
дности .
Поред ниске топл
лотне провводности, теермоизолац
циони матееријал мора задовољити још
у
као што су отп
порност на пожар
п
и експлозију, оп
птимална гуустина и
неколикко важних услова,
чврстоћ
ћа, отпорносст на воду и влагу, као
о и постојан
ност у разли
ичитим временским уссловима.
Најчешћ
ће се за дод
датну термиччку изолаци
ију користе материјали
м
приказани у Табели 16‐‐2‐10.
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Табела 16‐2‐10:
1
Вред
дности топлотне проводн
ности за типи
ичне изолаци
ионе материјјале

Камена вуна
в
Стакленаа вуна
Експандирани полисттирен (стиропор и сл.)
Полиуреетански матер
ријали

Гусстина
(kgg/m3)
30
0‐180
14
4‐80
15‐30

Коефицијеент провођењ
ња
топлотте (W/mK)
0,03
33‐0,039
0,03
32‐0,038
0
0,041

30‐40

0
0,035

За прор
рачун топлоттних губитакка сегмента термичког омотача неопходно је дефинисати
и његову
површи
ину и дебљ
љину, конструктивне карактеристике, термичке каракктеристике (укупни
коефицијент пролаажења топл
лоте W/m2K)
K и амбијен
нт са друге стране сеггмента (вазд
дух, тло,
ни таван, неегрејани под
друм). Матеематички мо
одели који су
с уграђени
и у програме
е који се
негрејан
најчешћ
ће користе за
з ову намеену омогућавају оптимаалан компро
омис између броја нео
опходних
улазнихх података и тачности
и резултатаа. Иначе, расположив
р
ви софтверсски пакети обично
пружајуу могућностт за једностаавно дефин
нисање караактеристикаа сегмента ттермичког омотача,
о
било да омогућаввају избор типских сегмената термичког ом
мотача и заа њих уоби
ичајених
цијента пролажења топлоте,
т
би
ило да ом
могућавају слагање сегмента
с
вредноссти коефиц
термичкког омотачча од разл
личитог материјала са познатим
м вредносттима коефи
ицијента
пролажења топлотте. Остварена уштеда енергије израчунава се
с на основу разлика губитка
не мере енергетске
топлотее кроз конккретан сегмеент термичког омотача пре и после примен
ефикасн
ности.
Трошак за додатнуу изолацијуу представљ
ља збир трошка за посттављање (сскела, рад, додатни
јал)
и
трош
шка
самог
те
ермоизолац
ционог мате
еријала који
и зависи од
д његове дебљине.
материј
Због тогга је укупнаа цена терм
моизолацијее по јединиц
ци дебљинее већа за таање слојеве
е него за
дебље слојеве
с
изол
лације. С об
бзиром да ни зависностт трансмисио
оних губитаака, односно
о уштеда
оствареених након постављања термоизо
олације, од дебљине теермоизолац
ције није ли
инеарна,
долази се до закљ
ључка да деебљина слојја термоизо
олације треб
ба да буде изабрана на
н такав
д обезбеђуује највеће уштеде
у
у тр
рошковима енергије
е
у односу
о
на трошак инве
естиције.
начин да
Ова деб
бљина се назива
н
економска деб
бљина терм
моизолацијее. Правилни
иком о ене
ергетској
ефикасн
ности зградаа [2], прописсане су најввеће дозвољ
љене вредно
ости коефиц
цијената про
олажења
топлотее за елементте термичко
ог омотача зграде,
з
у заввисности од
д тога да ли се ради о иззградњи
нове згр
раде или реконструкцијји и енергеттској санаци
ији постојећее зграде.
Табелаа 16‐2‐11: Најјвеће дозвољ
љене вредноссти коефицијената пролаажења топло
оте, Umax [W/m
m2K], за
елемен
нте термичко
ог омотача згграде у склад
ду са Правилником о ене
ергетској ефи
икасности згр
рада [2].

1
2
3

4
5
6

Опис елемента
е
/ си
истема
Посто
ојеће зграде
Елементи и системи у контакту са спо
ољним ваздуххом
Спо
ољни зид
0,40
Зид
д на дилатаци
ији (између зграда)
з
0,50
Зид
дови и међусспратне консттрукције
0,90
изм
међу грејанихх просторија различитих
јединица, разли
ичитих корисн
ника или
влаасника
Равван кров изнаад грејаног пр
ростора
0,20
Равван кров изнаад негрејаногг простора
0,40
Косси кров изнад
д грејаног простора
0,20
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

Косси кров изнад
д негрејаног простора
0,40
Мееђуспратна ко
онструкција изнад
и
0,30
отввореног пролаза
Про
озори, балконска врата гр
рејаних
1,50
про
осторија и греејане зимске баште
Стааклени кровови, изузимајуући зимске
1,50
баш
ште, светлосн
не куполе
Спо
ољна врата
1,60
Изл
лози
1,80
Стааклене призм
ме
1,60
Унуутрашње прегградне конструкције
Зид
д према грејааном степени
ишту
0,90
Зид
д према негрејаним простторима
0,55
Мееђуспратна ко
онструкција изнад
и
0,40
неггрејаног просстора
Мееђуспратна ко
онструкција изнад
и
0,40
неггрејаног просстора
Конструкције у тлу (укопаане или дели
имично укопаане)
Зид
д у тлу
0,50
Под
д на тлу
0,40
Уко
опана међусп
пратна констр
рукција
0,50

0,30
0,20
1,50
1,50
1,60
1,80
1,60
0,90
0,40
0,30
0,30

0,35
0,30
0,40

Конструуктивно извођење додаатне изолац
ције сегментта омотача зграде мож
же бити разл
личито и
предмет је одговаарајућег грађевинског пројекта. Конкретно решење заависи од сегмента
с
омотачаа (кров, фасадни зид
д, подрумсски зид, по
од итд.), првобитних
п
конструкти
ивних и
термичкких карактеристика, као
о и од распо
оложивог фо
онда за инвеестицију.

Сл
лика 16‐2‐9: Пример
П
топл
лотних мосто
ова

Приликом предлаагања мера изолације
и
сегмента омо
отача зградее треба имаати у виду сл
ледеће:
1. Посебну пажњуу треба посветити изол
лацији на прелазу из јеедног у друуги сегмент омотача
зграаде (нпр. прелаз са фасадног зида на зид равн
ног крова ил
ли прелаз наа отворе за прозоре
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или врата), одн
носно на местима међ
ђуспратних бетонских конструкциј
к
ја или терасса, ради
45
избеегавања могућности по
ојаве топлотних мостоваа (Слика 16
6‐2‐9).
2. Увекк када је то могуће треб
ба примењи
ивати спољн
ну термоизо
олацију фассадних зидова. Иако
је по
остављање изолације са
с унутрашњ
ње стране у старту јефти
иније, требаа имати у ви
иду да се
у ти
им случајеви
има није могуће избећ
ћи топлотне
е мостове на
н местима спојева спо
ољних и
унуттрашњих ко
онструкција,, а осим тогга скоро ред
довно се сттварају усло
ови за конде
ензацију
водене паре ун
нутар зида, што
ш доводи
и до читавогг низа штетн
них појава, ккао што су: додатни
топл
лотни мосто
ови, оштећења цеви и електричн
них инсталаација у зиду, оштећењ
ња самог
зидаа, појава бууђи и сл. Поред
П
тога, губи се мо
огућност “аккумулације”” топлоте у зиду, с
обзи
иром да зид
дови имају значајну
з
топ
плотну инерцију.
3. Избор решењаа треба да буде такав да се токо
ом експлоаттације избеегну могућн
ности да
моизолацијаа буде ош
штећена. У случају оштећења,
о
влага лако
о продире унутар
терм
терм
моизолацијее или зида и нарушавва њено оссновно својсство. С обззиром да во
ода има
вели
ику топлотн
ну проводно
ост, на влаж
жним делови
има зида јаввљају се тзвв. топлотни мостови
чим
ме се повећ
ћавају губиц
ци топлоте, интензивира конденззација водене паре и додатно
ошттећује зид и сама термо
оизолација, што у крајњ
њој линији може анулир
рати ефекат мере.
4. Посттављање теермоизолац
ције треба да буде иззведено кваалитетно, ккако би се избегла
могуућност да теермоизолац
ција буде ош
штећена.
5. Ако постоји могућност избора, предно
ост треба даати конструккцији са вазздушним простором
међу слоја термоизола
т
ације и зид
да у односуу на тзв. “сендвич” конструкцијуу где се
изм
терм
моизолацијаа поставља директно на
н зид. Ово посебно важ
жно за зград
де зидане од
о плоча
од бетонских
б
ф
фасадних
п
префабрико
мената због стално присутног рел
лативног
ваних елем
пом
мерања пло
оча на спојеевима што може да оштети тер
рмоизолацијју ако је директно
д
посттављена на зид.
6. Увекк када је то могуће треб
ба примењи
ивати спољн
ну термоизо
олацију цело
ог сегмента омотача
зграаде. Термоизолација фасаде јед
дног спратаа или фасааде на јед
дној страни
и зграде
нем
миновно про
оузрокује по
ојаву топло
отних мостова и с тим у вези читаавог низа додатних
д
проб
блема.
7. За термичку
т
иззолацију коссог крова тр
реба предви
идети два сл
лоја термичке изолацијје: један
изм
међу роговаа, а један слој испод
д рогова каако би се спречили топлотни мостови.
м
Преепоручена дебљина тер
рмоизолацијје износи наајмање 20 cm до 25 cm.. Термоизол
лацију са
доњ
ње стране наајчешће затварамо са гипс‐картонс
г
ским плочама или дрветом. Уколи
ико кров
нем
ма адекватну хидроизо
олацију, поттребно је предвидети и уградњу хидроизолаације на
спољ
љним елемеентима кровва.

45

Топло
отни мостовису појединаччна места наа омотачу или деловима носеће консструкције згр
раде кроз
које се остварује
о
инттензиван пренос топлоте. Јављају се на
н местима гд
де је унутраш
шња површин
на мала у
односу на
н спољашњуу преко које се одводи то
оплота (нпр. углови на таваници), на сспојевима маатеријала
различиттих термички
их карактерисстика, на месстима где посстоји конденззација паре. У
Унутрашња површина
п
топлотни
их мостова јее хладна, па на њој најчеешће долази до кондензације воденее паре и појааве буђи.
Топлотни мостови, у комбинацијји са конден
нзацијом вод
дене паре, могу довести до оштећењ
ња зидова
мената консттрукције зград
де.
или елем
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Сл
лика 16‐2‐10: Постављање
е изолације на
н таваницу подрумске
п
просторије и на фасадни зид
з

Пролаз топлоте одввија се и кро
оз прозоре и врата. Про
озори и вратта су најдин
намичнији ел
лементи
О
истовреемено делуују као при
ијемник сун
нчеве енерггије који
термичкког омотачаа зграде. Они
пропуштају сунчевво зрачење у објекат, као заштита од спољ
љних утицајја и као пр
редајник
не енергије из
и објекта у околину.
топлотн
Губици топлоте кро
оз прозоре и врата се деле
д
на тран
нсмисионе и вентилаци
ионе. Нереттко, збир
трансми
исионих и веентилацион
них губитакаа топлоте згр
раде, представљају и пр
реко 50% то
оплотних
губитака зграде. Гуубици топло
оте кроз про
озоре су и до
д 10 пута већи од губ
битака топло
оте кроз
ога, мере наа унапређењ
њу енергетскке ефикасно
ости спољни
их прозора и врата у
спољне зидове. Сто
објектима имају по
осебан значаај.
Коефиц
цијент пролажења топлоте ових сегмената омотача згграде зависси првенстввено од
њихове конструкци
ије и матер
ријала од којих
к
су изр
рађени и од
дређује се на стандар
рдизован
начин за прозор ил
ли врата у целини.
ц
У од
дређивању укупног
у
коеефицијента п
пролажења топлоте
прозораа учествују и стакло и пр
розорски пр
рофил, као и начин спојја стакла и п
профила. Пр
розорски
профил, независно
о од врсте материјала од
д ког је израађен, мора да обезбеди добро зап
птивање,
дност коефи
ицијента
прекидее топлотнихх мостова у профилу, јеедноставно отварање и ниску вред
пролажења топлотте. Стакла се
с данас иззрађују као термоизолациона стакла, двосло
ојна или
трослојн
на, с различчитим испунама и премазима који побољшаваају термичкее карактерисстике.
На ниже вредности
и коефицијеента пролаж
жења топло
оте прозора утиче дебљ
љина и број комора
ла (вишеком
морни проф
фили дају ниже вредно
ости коефиц
цијента про
олажења
прозорсског профил
топлотее), дебљина и број међ
ђупростора стакла (већ
ћим бројем међупростора и већа ширина
међупростора између стакла постижу сее ниже вред
дности коеф
фицијента п
пролажења топлоте
м
ра стакла (исспуна од арггона, крипто
она или слично, битно снижава
прозораа), испуна међупростор
вредносст коефицијјента пролаажења топлоте прозораа), одабир стакла
с
(дебљина стакл
ла веома
мало уттиче на коеф
фицијент пр
ролажења то
оплоте, али зато употрееба стакла сса нискоеми
исионим
премази
има знатно снижава коефицијент пролажења
п
топлоте стакла).
Као маатеријали за
з израду прозорскихх профила, користе се
с дрво, ПВЦ, алумин
нијум и
комбинације разни
их материјала. Од врстте материјал
ла зависи и дебљина о
оквира и мо
огућност
уградњее квалитетног стакла.
Табе
ела 16‐2‐12: Вредности
В
ко
оефицијента пролажења топлоте за типичне консттрукције про
озора
каракте
еристичне за претходне периоде изградње [3]
Тип проззора
Дрвени, са једним раамом и једни
им стаклом
Дрвени, са једним раамом и два стакла
с
раст. 6 mm
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Дрвени, са једним раамом и два стакла
с
раст. 12
1 mm
Дрвени, са два рама и једним стааклом
Метални
и, са једним рамом и једним стаклом
м
Метални
и, са једним рамом и дваа стакла раст.. 6 mm
Метални
и, са једним рамом и дваа стакла раст.. 12 mm
Метални
и, са два рам
ма и једним стаклом
с
Метални
и, са једним рамом, пане
елни и са једн
ним стаклом
м
Метални
и, са два рам
ма панелни и са једним сттаклом
PVC, једаан рам, два стакла
с
(термопан)

2
2,9
2
2,3
5
5,8
4
4,0
3
3,6
3
3,3
5
5,8
3
3,3
1,7
7‐2,0

PVC, дваа рама, три сттакла (термо
опан)

1,3
3‐1,6

Таб
бела 16‐2‐13:: Вредности коефицијент
к
та пролажења топлоте за типичне кон
нструкције вр
рата
каракте
еристичне за претходне периоде изградње [3]

Тип врата
Спољнаа, дрвена вр
рата
Спољнаа, челична врата
в
Балконсска врата, је
еднострука,, дрвена са стаклом
Балконсска врата, двострука,
д
д
дрвена
са сттаклом
Унутраш
шња врата

Коефицијент пролажењ
К
ња
2
топлотее (W/m K)
3
3,5
5
5,8
4
4,7
2
2,3
2
2,3

Правилником о ен
нергетској ефикасности
е
и зграда [1]] дефинисани су макси
имално доззвољени
лажења топлоте за транспаренттне елементте термичкког омотачаа зграде
коефицијенти прол
(прозор
ри, стакленее призме, иззлози и сл.), како за но
овопројектоване објектте, тако и заа објекте
који се реконструишу, санирајју, адаптираају или се врши енергетска санаци
ија објекта. Уколико
н други наачин прибавве подаци о коефицијеентима про
олажења
не посттоји могућност да се на
топлотее за спољне прозоре или спољна вр
рата која су предмет ен
нергетске саанације, потребно је
извршити прорачун
н коефицијеената пролаажења топл
лоте за истее у складу са стандардо
ом СРПС
О 10077‐1 и СРПС ЕН ИСО 10077‐2 за грађеви
инске елемеенте типа прозора, бал
лконских
ЕН ИСО
врата и ролетни; у складу са стандардом
с
м СРПС 1394
47 за зид завесе; у склааду са станд
дардима
Н 673 и СРПС
С ЕН 410 за стакла.
с
Ово важи и за постојеће
п
и новопројект
н
товано стањ
ње.
СРПС ЕН
Губици услед инфи
илтрације
т
оних губитакка, прорачуун за прозоре и врата додатно уккључује и прорачун
Поред трансмисио
губитака топлоте услед
у
инфи
илтрације ваздуха,
в
тзвв. вентилациони губиттак топлоте зграде.
Инфилттрација вазд
духа кроз пр
роцепе је редовна
р
појаава која се јавља због разлике пр
ритисака
изван и унутар про
осторије. Њеен интензиттет директно
о зависи од величине п
процепа и поменуте
ца инфилтраације спољњ
њег ваздухаа је да се о
одређена количина
разликее притисакаа. Последиц
топлотее, тзв. топло
ота вентилаационих губ
битака, мор
ра трошити на загреваање инфилттрираног
ваздухаа. У складу са стандард
дом СРПС ЕН
Е 13790, каао и усвојеном методо
ологијом наа основу
Правилника о енер
ргетској ефи
икасности згграда [1], ве
ентилациони
и губици се одређују наа основу
укупне запреминее грејаног простора и броја иззмена ваздууха на часс у зависности од
заклоњеености и клаасе заптивености зград
де а према СРПС
С
ЕН ИСО
О 13789.
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Табела 16‐2‐14:
1
Број измена вазд
духа на час у зависности од
о заклоњености и класе заптивеностти зграде
(према СРПС
С
ЕН ИСО
О 13789) – Стаамбене зград
де са више станова и прир
родном венттилацијом
Изложен
ност фасаде ветру
Заптивен
ност

Број изм
мена ваздухаа n [h‐1]

Број изм
мена ваздуха n [h‐1]

Вишее од једне фасаде

Само
о једна фасад
да

Лоша

Средња

Добра

Лоша

Средња

Добра

Отворен
н положај згр
раде

1,2

0,7

0,5

1,0

0,6

0,5

Умерено
о заклоњен положај
п

0,9

0,6

0,5

0,7

0,5

0,5

Веома зааклоњен пол
ложај

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Табела 16‐2‐15:
1
Број измена вазд
духа на час у зависности од
о заклоњености и класе заптивеностти зграде
(према СРПС
С
ЕН ИСО
О 13789) – Појјединачне по
ородичне кућ
ће са природ
дном вентилаацијом
Број иззмена ваздухха n [h‐1]
Заптивен
ност

Лоша

Средња

До
обра

Отворен
н положај згр
раде

1,5

0,8

0,5
0

Умерено
о заклоњен положај
п

1,1

0,6

0,5
0

Веома зааклоњен пол
ложај

0,76
0

0,5

0,5
0

Иако суу вентилациони губици топлоте непожељни, вентилација
в
просторијаа је неопход
дна ради
обезбеђ
ђивања доввољне количчине свежеег ваздуха у просторији
и. Стандард
ди у земљам
ма ЕУ за
квалитеет унутрашњ
њег ваздухаа у стамбееним зградама захтевају да се најмање половина
запреми
ине унутраш
шњег ваздухха замени свежим
с
вазд
духом у токку једног сатта, што значчи да се
свака два
д
сата унутрашњи
у
ваздух мо
ора замени
ити свежим
м, спољним
м ваздухом
м. Ради
обезбеђ
ђења довољ
љне количи
ине свежег ваздуха, не
еопходно јее проверити
и да ли је стварна
инфилтр
рација ваздуха у складуу са препоруученом:
O/V  0,5 h‐11
Где су:
V (m3/h)) ‐ запремин
на свежег вааздуха који се
с замени заа један сат,
O (m3) ‐ укупна запр
ремина просторије.
ловни објектти, спортски
и објекти, об
бразовни об
бјекти, здраавствени
За објеккте друге наамене (посл
објекти и слично) дефинисанее су другачије вредноссти минимаалног броја измена вазздуха за
потребее проветраввања просто
ора, што нер
ретко довод
ди до потреебе принудн
не вентилац
ције. Ако
количин
на свежег вааздуха није довољна, тр
реба предви
идети принуудну вентил
лацију а у пр
рорачуну
треба уззети у обзир
р додатне то
оплотне губитке на њу.
За јавнее зграде у Србији кар
рактеристичн
но је да им
мају великее губитке усслед инфил
лтрације,
односно
о велике веентилационее губитке то
оплоте. То је
ј најчешћее последицаа лошег одр
ржавања
објекатаа, услед чеега је столарија, укључчујући и спојеве на пр
розорима и вратима, у веома
лошем стању. Поред тога, у јавним објектима
о
често
ч
се суусреће стол
ларија са високим
фицијената пролажењаа топлоте. Зато међу узроцима нерацион
налне и
вредносстима коеф
неефикаасне потрошње енерги
ије наших јавних
ј
објеката домин
нирају губици кроз пр
розоре и
врата, па
п интервенције на сттоларији об
бјекта (репаарација или
и замена) сспадају у најчешће
н
примењ
њиване мере енергетскке ефикасно
ости. За прорачун топло
отних губиттака кроз пр
розоре и
врата неопходно јее дефинисатти њихову површину,
п
конструктив
к
вне карактер
ристике и те
ермичке
ицијент про
олажења топ
плоте W/m2К). Софтвер
рски пакети
и који се
карактееристике (уккупни коефи
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користее за ову врсту
в
прор
рачуна омо
огућавају је
едноставно дефинисањ
ње каракте
еристика
столари
ије, било да омогућавају избор типских прозор
ра и врата и за њих уобичајених вр
редности
коефицијента прол
лажења топ
плоте, било
о да омогућ
ћавају посеебан унос ттипова стол
ларије и
истика. Остварена ушттеда је директно пропорционалнаа разлици губитака
г
њихових карактери
топлотее кроз конккретан сегмеент термичког омотача пре и после примен
не мера енергетске
ефикасн
ности.
При деф
финисању предлога
п
меера енергеттске ефикассности на сттоларији згр
раде треба имати у
виду следеће:
1. У сл
лучајевима када на об
бјекту посттоје прозори само са једним рам
мом (дрвен
ним или
металним) и јед
дним стакло
ом, треба пл
ланирати ме
еру замене прозора.
п
2. У сл
лучајевима када
к
су спојееви у лошем
м стању, рад
дије се преп
поручује мер
ра замене сттоларије
на објекту
о
у од
дносу на меру репарације. Тиме се
е осим смањ
њења инфилтрације по
остижу и
мањ
њи трансмиссиони губиц
ци. Томе ид
де у прилогг чињеница да је послеедњих годи
ина цена
квал
литетне PVC
C столарије постала
п
при
илично приступачна.
3. Ако се распол
лаже довољ
љно велики
им фондом за пројекат, због дуужег века трајања,
т
пред
дност требаа дати избору столарије од Al профила
п
са термопреккидом у од
дносу на
стол
ларију од PV
VC профила..
4. Пор
ред коефици
ијента пролажења топл
лоте и проп
пустљивости
и ваздуха, нова столари
ија мора
профила од
задо
овољити читав низ остаалих захтева, као што су:чврстоћа
с
д којих су израђени
рам
мови, односно отпорно
ост на прскаање, увијањ
ње и друге деформациј
д
је, отпорносст на УВ
зраччење, отпорност на деловање
д
в
воде,
звучна изолацијаа итд. што
о се унапре
ед мора
спец
цифицирати
и и узети у обзир при прорачуну вредности инвестицијје. Такође, мора се
обезбедити одгговарајући квалитет
к
зап
птивних еле
емената и шарки.
рија, треба обратити по
осебну пажњу на квали
итет PVC пр
рофила и
5. Ако се уграђујее PVC столар
C профила израђених од рецикли
иране сироввине. На
избеегавати уграадњу столарије од PVC
тржишту се сусрећу профили са разли
ичитим броје
ем комора, од чега зависи њихов квалитет
к
и цеена. Препоручује се уградња профи
ила са најмаање 5 комор
ра.
6. Про
озори морајуу имати посебне отворее за вентилаацију, када је
ј прозор заатворен и мо
огућност
одвођења конд
дензоване влаге.
7. У сл
лучају да сее замена сттоларије вр
рши на обје
екту који им
ма културно
о‐историјски
и значај,
преттходно се морају
м
добити одговарајући конззерваторски
и услови и сагласност органа,
односно органи
изације надлежне за по
ослове зашттите споменика културее на идејни пројекат
ије.
замене столари
ове столари
ије мора даа буде изведено квали
итетно. Сврхха целе мер
ре може
8. Посттављање но
доћи у питање ако се изврши неквали
итетна монтаажа и ако сп
појеви измееђу отвора на
н зиду и
ира прозора нису квал
литетно зап
птивени. По
осебну пажњ
њу треба о
обратити на обраду
окви
шпаалетни и посстављање сп
пољашњих солбанка
с
раади спречавања дејстваа воде.
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Слика 16‐2
2‐11: Пример
р замене стол
ларије на јавн
ној згради, сттање пре и сттање после

Дифузи
ија водене паре
п
Дифузијја водене паре предстаавља начин преноса во
одене паре кроз
к
зидовее зграда из средине
вишег парцијалног
п
г притиска ка
к средини са нижим парцијалним
п
м притиском
м паре, одн
носно од
влажнијје ка сувљо
ој средини све
с док се не успоставви равнотеж
жа. Последи
ица овог процеса је
продор влаге у зи
идове зграда и њено кондензовањ
к
ње у слојеввима констр
рукције у којима је
парцијаални притиссак паре већи
в
од притиска заси
ићења на температур
ри успостављеној у
конкреттном слоју. Услед тогаа се јављајју топлотни
и мостови и већи трансмисиони губитак
топлотее, пропадањ
ње материјал
ла зида и термоизолаци
ије, буђ и др
р.
Дифузијја водене паре
п
зависи
и од отпораа материјала пролазу паре
п
од когга зависи величина
парцијаалног притисска водене паре у матееријалу. Ради спречавањ
ња нежељен
них појава које
к
могу
да се јаве услед кондензовањаа водене пааре у слојеви
има елемен
ната термичког омотачаа зграде,
предузи
има се караактеристичн
на мера посстављања парне бранее на сегмент омотача зграде
з
у
виду зааптивног материјала
м
са високим
м отпором дифузији. У такве м
материјале спадају
различи
ите фолије (PVC, Аl), тер
т
папир, лепенке и др. Увођењ
њем парне бране пар
рцијални
притисаак паре се повећава исп
пред, а смањ
њује иза пар
рне бране, у правцу сни
ижења темп
пературе
и притиска засићењ
ња, услед чеега у сваком
м слоју консттрукције пар
рцијални пр
ритисак воде
ене паре
остаје мањи
м
од притиска заси
ићења. Врсту и тип пар
рне бране, као
к и место постављањ
ња парне
бране, треба да одреде
о
спец
цијалисти за ову врстуу послова, с обзиром на веома сложене
с
ије водене паре и последице које
к
могу да настануу услед несстручног
механиззме дифузи
пројекто
овања и посстављања паарне бране..
Дифузијја водене паре
п
има сл
ложен мехаанизам, тако
о да се у оквиру
о
енер
ргетског бил
ланса не
врши по
осебан прор
рачун топло
отних губитаака које она изазива. Ипак, мере за њено спре
ечавање
не смејуу да изостан
ну ако се планира терм
моизолација сегмената термичког
т
о
омотача зграаде. Ово
је посеб
бно важно напоменути
н
с обзиром да је трошаак уградње парне бране релативно
о мали у
односу на трошак постављањаа термоизол
лације, а по
оследице нееуграђивањаа парне браане могу
и рок да ануулирају ефеккте постављања термои
изолације.
на дужи
16
6.2.2.2 Грејјање јавнихх зграда и мере
м
енергет
тске ефика
асности у си
истему греј
ејања
Највећи
и број јавних зграда за које су над
длежне наш
ше општине има сопствени систем грејања
или се снабдевају топлотом из
и оближњи
их локалнихх котларниц
ца. Систем даљинског грејања
шта општинаа, тако да суу јавне згр
раде у тим местима
м
постоји у 55 места, која су увек и седиш
углавно
ом прикључене на даљ
љинско грејаање. Овакваа структура јавних зграада условљаава неке
типичнее проблеме који се одн
носе на ефи
икасност гре
ејања, па је стога систем
м грејања обавезни
о
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предмет пажње у поступкку формулисања иде
еје за пројекат. Кассније, у поступку
п
идентиф
фикације пр
ројекта, односно током израде ене
ергетског биланса, неоп
пходно је пр
рикупити
детаљније податкее којима се описује сисстем грејањ
ња, на основву чега је м
могуће форм
мулисати
рорачунати евентуалне уштеде. У потребне
п
по
одатке спадаају:
предлогге мера и пр
1. Про
ојектне темп
пературе, бр
рој степен даана за дато место, сред
дња зимска ттемпература;
2. Стваарна темпер
ратура у објеекту (мерењ
ње или анкетта корисникка);
3. Реж
жим грејања објекта: дневни, недељ
љни, викенд
ди, сезонски
и прекиди и сл.;
4. Про
ојектна документација,, по могућ
ћству машински, електроенергетсски и грађ
ђевински
пројјекат;
5. Опи
ис начина грејања:
a. Појединачн
не пећи у пр
росторијамаа: типови пе
ећи, енергенти, начин набавке и плаћања
п
за енергентте, број пећ
ћи, инстали
исана снага појединачних пећи и укупно, подаци о
расположиввом простор
ру за склади
иштење енергената итд
д.
b. Индивидуал
лна котларн
ница:
i.

Карактееристике коттларнице: ти
ип, површин
на и запрем
мина, каракттеристике димњака,
оцена стања котл
ларнице и димњака, подаци о располож
живом просстору за
штење енергената итд.
складиш

ii.

Карактееристике котлова: врста котла, енергенти, типови котлова, ознаке котлова,
произво
ођачи котл
лова, број котлова, појединачни
п
и капацитетт котлова, године
произво
одње котлова, радни параметри котлова
к
(при
итисак и тем
мпература), степени
корисно
ости котловва, тип гори
ионика, произвођачи го
орионика, ггодине прои
изводње
гориони
ика, тип реегулације раада система (без, руччна, аутоматска), оцена стања
котловаа и гориони
ика, начин одржавања
о
котлова, го
одишњи тро
ошкови одр
ржавања
котла иттд.
Табела 16‐2
2‐16: Врсте ко
отлова и њиххови степени
и корисности карактеристтичне за преттходне
периоде изградње [3]

Чврсто го
ориво
Без регуулације
Мануелн
на регулација
Аутоматтска регулаци
ија
Течно го
ориво
Малог каапацитета
Средњегг капацитета
Гасовито
о гориво
Малог каапацитета

Мало
ог капацитетаа
Средњ
њег капацитеета
Мало
ог капацитетаа
Средњ
њег капацитеета
Мало
ог капацитетаа
Средњ
њег капацитеета

0,45‐0,55
0,50‐0,60
0,55‐0,60
0,60‐0,70
0,65‐0,75
0,70‐0,80

Грађеени за течно гориво
г
Рекон
нструисани заа течно горивво
Грађеени за течно гориво
г
Рекон
нструисани заа течно горивво

0,84‐0,89
0,80‐0,85
0,88‐0,92
0,85‐0,88

Грађеени за гасно гориво
г
Рекон
нструисани заа гасно горивво

0,85‐0,90
0,82‐0,87
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Средњегг капацитета

Грађеени за гасно гориво
г

0,88‐0,94

Рекон
нструисани за гасно горив
во

0,86‐0,91

iii.

Карактееристике инсталације заа грејање: врста инсталације, врстее грејних тел
ла, врста
циркулаационих пум
мпи, постојаање различитих деловаа зграде по времену и режиму
коришћ
ћења грејањ
ња, постојање и начи
ин зонирањ
ња делова зграде. Постојање,
карактееристике и опис
о
стања:: централни
их разделни
ика и сабирника топле воде за
грејањее, баланснихх вентила, моторних
м
ве
ентила (трокраки венти
или), термо
остатских
вентилаа на грејним телимаа. Режими регулацијее температууре термосстатским
вентили
има по проссторијама иттд.

iv.

Екстерн
ни топловод
д (ако посттоји): укупна дужина екстерног ттопловода, врста и
стање изолације цевовода, температур
ра флуида који пролаази кроз то
опловод,
и спољни пр
речник цеви
и, просечнаа температуура околинее кроз коју пролази
средњи
топлово
од, постојањ
ње цурења, опис укуп
пног стања топловодаа, процена укупних
топлотн
них губитакаа кроз топло
овод, итд.

c. Даљинско
грејање
(блоковсске
термоелекттране‐топлане):

котларнице,

т
топлане,

топлане‐електране,

i.

Начин наплате
н
топл
лоте: премаа измереноj потрошњи (kWh), одно
осно по m2 или m3 ‐
током 6 месеци или
и током цел
ле године.

ii.

Подстан
ница даљин
нског грејањ
ња: систем на који је при
икључена по
одстаница (локална
(
котларн
ница која греје неко
олико сусед
дних зград
да, котларн
ница индусстријског
постројеења, градскка топлана), капацитет подстанице,
п
, година изгградње подсстанице,
радна температура
т
а примарног круга (тем
мпературе развода и по
оврата), бро
ој зграда
прикљуучених на топлану, тип
п измењиваача топлотее, постојањее и каракте
еристике
калорим
метара итд.

iii.

Екстерн
ни топловод
д: укупна дуужина ексте
ерног топловода, врста и стање иззолације
цевовод
да, температура флуи
ида који пр
ролази кро
оз топловод
д, средњи спољни
пречникк цеви, пр
росечна тем
мпература околине кроз
к
коју пролази то
опловод,
постојањ
ње цурењаа, опис укуп
пног стања топловодаа, процена укупних то
оплотних
губитака кроз топло
овод, итд.

е
е
ефикасности
и у системуу грејања могу бити вееома различчите, с обзи
иром на
Мере енергетске
огромнее разлике у начину греејања јавнихх зграда, па ће у даљем
м тексту битти размотре
ени неки
типични
и случајеви који се срећ
ћу у нашим општинама.
о
. У такве слуучајеве спад
дају:
1. Мал
ли, дислоци
ирани објеккти (нпр. сеоске школ
ле) који се најчешће греју кориш
шћењем
инд
дивидуалнихх пећи на чврсто
ч
гори
иво. Као гор
риво се кор
ристи угаљ и огревно дрво. У
најввећем бројуу случајева греју се сам
мо неке про
осторије (нп
пр. учиониц
це) док се помоћне
п
просторије и ходници не
н греју. Скоро
С
увек је присуттно догореввање електтричним
ли термоаккумулационим пећимаа. Параметр
ри комфораа по прави
илу нису
грејалицама ил
задо
овољени. Овакви
О
објеекти нису велики по
отрошачи енергије, иззузев када постоји
интеензивно доггревање елеектричном енергијом,
е
па
п је тешко идеју за про
ојекат образложити
уштедама у енеергији, већ се она обраазлаже потр
ребом да сее постигну о
одговарајући
и услови
ком
мфора, али на
н енергетсски ефикасаан начин. Ти
ипичан пројјекат за таккве зграде обухвата
о
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увођ
ђење центр
ралног грејаања са локаалним котло
ом на чврстто гориво и
и/или био‐м
масу. По
правилу, у питтању су старији објеккти, углавно
ом лоше одржавани,
о
па је оправдано
ршити
и
ин
нтервенције
е
на
омотач
чу
зграде
ка
ао
што
су
з
замена
стол
ларије
и иззолација
извр
таваанице и фасадних зидова. Најчеш
шће у самојј згради или поред њее постоји сл
лободна
просторија у ко
оју се може сместити котао, али јуу је потребно прилагодити новој намени и
датно изград
дити димњак. Ако таккве простор
рије нема, потребно
п
јее предвидетти њену
дод
изгр
радњу. Таквви објекти увек
у
имају расположиве објекте за смештај огрева. Пр
ројектом
центтралног греејања треба предвидети
и што ефикааснији рад система,
с
штто укључује уградњу
ефикасног котл
ла, примену одговарајућ
ће регулаци
ије система, евентуално
о примену ефикасне
циркулационе пумпе и коришћењ
ње термостаатских вентила на р
радијаторим
ма ради
регуулације температуре у просторијам
п
ма.
2. Објеекти различчитих величи
ина који се греју само на електриччну енергијуу. Најчешће се ради
о администрат
а
тивним објјектима ил
ли мањим амбулантама које заа грејање користе
терм
моакумулац
ционе пећи. У највећем
м броју случаајева греју се
с само рад
дне простори
ије (нпр.
канц
целарије), док
д се ходн
ници и спо
оредне проссторије не греју. Параметри комф
фора по
правилу нису задовољени
и. Овакви објекти имају веома велику поттрошњу еле
ектричне
ложити смањ
њењем потрошње и тр
рошкова
енергије, па је идеју за пројекат моггуће образл
ном случају,, типичан пр
ројекат за таакве зграде може
м
да
елекктричне енеергије. Као и у претходн
будее увођење централно
ог грејања са локалн
ним котлом
м (на био‐‐масу или гас), уз
побољшање ен
нергетске еф
фикасности омотача згр
раде. Ако сее зграда нал
лази у близи
ини неке
локаалне котлар
рнице препо
оручује се разматрање могућности
и повезивањ
ња на њу. Иссто важи
у случају када постоји
п
могуућност повеззивања на даљинско
д
гр
рејање.
3. Зграаде у којимаа постоје индивидуалнее котларниц
це за центраално грејањее. Типичан проблем
п
који
и се јавља у оваквим објектима
о
јее да нису заадовољени параметри комфора, односно
корисници се жале да им
и је хладно. Ова по
ојава може се веома егзактно утврдити
у
ледавањем потрошње електричн
не енергије
е, јер се у зимским месецима јављају
сагл
драстична повеећања услед
д догревањаа електричн
ним грејалицама. Ако ссе утврди даа омотач
рок, или ни
ије једини узрок
у
за оваакву ситуаци
ију, неопход
дно је анал
лизирати
зграаде није узр
проб
блеме у сисстему грејањ
ња и могућа решења. Поред неадекватних пар
раметара ко
омфора у
зграади, у пракси постоје и чести случајеви да су корисници заадовољни кквалитетом грејања,
али да су трошкови грејањ
ња високи, што
ш наводи на потребу предузимањ
ња одређен
них мера
у си
истему грејања. Најчеш
шће је у тааквим случајевима тем
мпература у објекту виша
в
од
о
пројјектне. Пош
што снижаввање раднее температтуре у објеекту за 1 С
С, значи см
мањење
потр
рошње енер
ргије за греејање око 6%‐7%, значи
и да у такви
им објектим
ма постоји значајан
потеенцијал за уштеду. С обзиром на велику разноврсност коришћен
них системаа, као и
могуућих алтерн
натива, мер
ре енергетске ефикасн
ности у овакквим систем
мима грејањ
ња могу
бити
и веома раазличите, а конкретан
н пројекат може
м
обухвватити и ви
ише мера са доле
навеедене листее:
a. Повезивање на систеем даљинсског грејањ
ња (тамо гд
де је то м
могуће). Овва мера
подразумевва добијањ
ње сагласн
ности за прикључењ
ње на топловод, тааксу за
прикључиваање, евентууалну изград
дњу посебне
е подстаниц
це, проверу радних пар
раметара
топловода и потребно
ог капацитеета системаа за грејање у згради,, као и еве
ентуалне
модификац
ције постојећ
ће унутрашњ
ње инсталац
ције за грејаање;
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С обзиром
м да се у овом случају општин
не јављају као потенц
цијални корисници
даљинског грејања а да, као оснивачи, имају и део надлеж
жности над ЈКП за
у
топлоте,
п
препоручује
е
се
да
општ
тина
захтев
а
да
се
ова
бинује са
производњ
мера комб
м
цију подстанице из ко
оје се напааја конкретн
на јавна
реконструкцијом, уз модернизац
мислу увођења одговаарајуће регуулације и опреме
о
за м
мерење исп
поручене
зграда, у см
количине то
оплоте ка јавној згради;
b. Промена енергента
е
и с тим у вези све остале
о
измене на коттлу, инстал
лацији и
котларници
и. Ова мераа све вишее добија наа значају ширењем
ш
гаасоводне мреже.
м
У
зависности од постојеећег стања односно коришћеног енергента, прелазак на нови
енергент може
м
захтевати значајне инвестиције (нпр. пр
релазак са угља на гасс) док је
некада доввољно извр
ршити само додатна подешавањаа елеменатаа инсталаци
ије (нпр.
прелазак саа уља за ло
ожење на гаас). Промена енергентаа често захтева модифи
иковање
или изградњу новог система за складиштењ
с
ње горива. Треба
Т
напом
менути да промена
п
е на гас) мо
оже бити тр
рошковно еф
фикасна.
енергента, (нпр. прелаазак са уља за ложење
рвенцију наа горионикку. С друге стране, мо
огуће је
Оваква мера подразуумева интер
и замену енеергента преласком на био‐масу
б
(п
пелет или др
рвну сечку), чиме се
размотрити
постижу и позитивни
п
ефекти у погл
леду заштитте животне средине;
c. Санација дотрајалог
д
к
котла.
Ова мера обуххвата: замен
ну гориони
ика, чланакаа котла,
подешавањ
ње котла, угр
радњу систеема за регулацију рада котла,
к
итд.
овог котла и припадајууће опреме.. У овом случају треба извршити поновну
d. Уградња но
проверу по
отребног кап
пацитета ко
отла ради пр
рилагођавањ
ња постојећ
ћој ситуацији. Котао
треба да бууде ефикасан, са одговаарајућом реггулацијом рада;
р
да котла;
e. Уградња система за регулацију рад
f.

ија топлоте димних гассова. Ову меру треба разматрати
р
пература
Рекупераци
ако је темп
o
димних гассова изнад
д 200 C. Каада се као енергент користи пр
риродни гаас треба
разматрати и коришћење топлоте кондензаци
ије продукатта сагоревања;

де у оквируу система за грејање у сслучајевимаа када се
g. Увођење заагревања санитарне вод
санитарна вода
в
загреваа електричн
ним грејачим
ма;
и санација елемената си
истема грејаања у зград
ди (цевоводаа, вентила и грејних
h. Замена или
тела, итд.);
i.

Уградња термостатскихх вентила наа грејна тела ради регуулације темп
пературе у грејаним
г
просторијам
ма, као и угр
радња потребне аутомаатике за бал
лансирање м
мреже;

j.

Уградња еф
фикасних циркулациони
их пумпи у комбинацији
к
и са претход
дном мером
м.

локовске ко
отларнице које
к
снабдеввају топлото
ом неколико јавних
4. Зграаде у којима постоје бл
или других објееката у сусед
дству. Генер
рално, све мере
м
енергеетске ефикассности набр
ројане за
преттходни случчај важе и заа овакве зграде, а додаттно треба раазмотрити и следеће мере:
a. Замена или
и санација екстерног топловода и припадаајућих елем
мената (откклањање
цурења, по
оправка или
и замена иззолације то
опловода, уградња преедизоловани
их цеви,
односно зам
мена топловвода);
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b. Уградња каалориметараа за мерењее укупне испоручене ко
оличине топ
плоте потро
ошачима
повезаним на блоковскку котларни
ицу;
c. Реконструкција, уз модернизац
м
цију подстааница из којих се снабдевају остали
преме за мерење
потрошачи,, у смислуу увођења одговарајуће регулаације и оп
испорученее количине топлоте каа појединаччним зград
дама (јавним или стам
мбеним)
повезаним на конкретн
ну подстани
ицу;
d. Измена наччина обрачуна испоруучене топло
оте, односно наплата према испо
орученој
количини то
оплоте кори
исницима.
5. Зграаде које су прикључен
не на систеем даљинскког грејања (топлане, топлане‐електране,
терм
моелектране‐топлане):
a. Измена наччина обрачуна испоруучене топло
оте, односно наплата према испо
орученој
количини то
оплоте;
одернизацијју подстани
ица из којих се снабдевају потро
ошачи, у
b. Реконструкција, уз мо
смислу увођења одговварајуће регулације и опреме за мерење испоручене количине
редуслова за
з наплату према испо
орученој
топлоте ка јавној зграади, као теехничког пр
оплоте;
количини то
пературе у грејаним
г
c. Уградња термостатскихх вентила наа грејна телаа, ради регуулације темп
ма у јавној згради.
з
просторијам
новања мер
ра енергетске ефикасн
ности на теермичком о
омотачу зграде и у
Приликом комбин
т
синерги
ију мера. Ово значи даа ефекат
системуу грејања згграде, требаа обратити пажњу на тзв.
истовреемене прим
мене мера на
н термичко
ом омотачуу зграде и у систему ггрејања зграаде није
једнак простом
п
зби
иру уштеда енергије
е
осттварених сваком поједи
иначном меером. Разлог за то је
у чињен
ници да се израчунатее уштеде ен
нергије нако
он применее мера на ттермичком омотачу
зграде односе на уштеде у финалној енергији,
е
до
ок се израччунате уштееде енергије након
н уштеде у примарној енергији. О
Ову чињениц
цу треба
примене мера у систему грејања односе на
орачуну збирног ефектаа примењен
них мера.
на одговарајући начин узети у обзир у про
6.2.2.3 Унут
трашње оссветљење и мере енер
ргетске ефи
икасности у унутрашњ
њем
16
освеетљењу
Израда енергетског биланса згграде укључчује и проце
ену потрошњ
ње електричне енергијје за рад
њег осветљеења. Ово подразумев
п
ва преглед и попис еелемената система
системаа унутрашњ
унутраш
шњег осветљ
љења, као и преглед елемената
е
електричне
е
инсталацијее из које се
е систем
напаја. На основу пописа
п
елем
мената систтема и података о њихо
овој снази м
може се изр
рачунати
ергије на
укупна инсталисанаа снага систтема. Да би се извела процена потрошње елекктричне ене
шње осветљ
љење, потреебно је прибавити детааљне податтке о режим
му рада у згради
з
и
унутраш
поједин
ним просторијама зграаде. У том смислу тр
реба посебн
но обратити
и пажњу на рад у
послепо
одневним и вечерњим сатима, а посебно на начин
н
рада и прекиде р
рада током зимских
месеци,, када је об
бданица крааћа. Поред тога, важно
о је добити и податке о начину обрачуна
о
потрошње електри
ичне енерги
ије. Квалитеет процене потрошње електричнее енергије система
ће највише од
о тачности података о начину његгове употреб
бе.
зависић
Систем унутрашњег осветљења чине след
дећи елемен
нти:
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1. Извор светл
лости;
ре светлости
и);
2. Стартери и предспојни уређаји (за неке извор
3. Лампа или лустер
л
одрееђене констр
рукције;
4. Електрични
и водови са прекидачим
п
ма и осигураачима.
Најважн
нији елемен
нти системаа унутрашњ
њег осветље
ења су изво
ори светлоссти. У унутр
рашњем
осветљеењу јавних објеката
о
у уп
потреби су следећи
с
изввори светлости:
1. Извори са уж
жареном нитти или инкан
ндесцентни извори који
и могу бити:
пшту употребу (обичне сијалице);
a. Извори светтлости за оп
b. Рефлекторсски извори;
c. Халогени иззвори.
2. И
Извори са ел
лектричним пражњењеем у гасу ил
ли пари меттала. У зависности од притиска
п
средине у којој
к
се врши
и електричн
но пражњењ
ње, разликујуу се:
a. Извори свеетлости са електричним
е
м пражњењ
њем на ниском притисску који се користе
углавном у унутрашњем осветљењ
њу:
i.

Флуоресцентне цевви:



Стандард
дне;



Компакттне (тзв. ком
мпакт флуо ‐ CFL). Ови извори пред
дстављају ф
флуоресценттне цеви
малих димензија
д
с интегрисаним предсспојним уређајем. Мо
са
огу имати класичан
к
подножаак који се угграђује у стаандардна гр
рла инсталац
ција за инкаандесцентне
е изворе
или посеебан поднож
жак за посеб
бно конструуисана грла.

i.

Флуоресцентне цевви посебнихх намена

ii.

Натријуумови извор
ри ниског пр
ритиска

b. И
Извори светл
лости са електричним пражњењем
м на високо
ом притискуу који се користе за
с
спољашње
ње осветљење индустр
ријских објјеката и
осветљење, као и заа унутрашњ
с
спортских
хаала. Разликуују се:
i.

Живини
и извори виссоког притиска;

ii.

Метал‐ххалогени извори;

3. Ел
лектро‐луми
инисцентни извори, односно LED извори
и
(lightt‐emittingdio
odes).
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Слика 16‐2‐12: Извори светлости
с
у унутрашњем
у
осветљењу

За изворе светлости са електри
ичним праж
жњењем кар
рактеристично је да не могу самосттално да
м
прикљ
ључују у скклопу са стаартером и пригушницо
ом (баласто
ом). Ови
раде, већ се на мрежу
елементти заједно се
с називају предспојни
п
уређаји. Данас се користе два типаа пригушниц
ца:
1. Индуктивнее пригушни
ице, најчешћ
ће са коре
екцијом факктора снагее. Ове пригушнице
повећавају за 10%‐20%
% инсталисан
ни капаците
ет извора светлости, односно за истти износ
додатно повећавају потрошњу енеергије потре
ебне за рад извора светтлости;
2. Електронскее пригушнице, које незнатно повећавају потрошњуу енергије извора
светлости и чак повећаавају ефикассност светло
осног извораа.
и извора свеетлости су:
Основни параметри
1. Номинални напон
н
(V) и снага
с
(W);
2. Номинални светлосни
с
фл
лукс (lm);
фикасност извора
и
светл
лости која представља
п
однос светтлосног флукса и активне снаге
3. Еф
иззвора (lm/W
W) (укључујућ
ћи и предсп
појне уређаје);
4. Веек трајања (h).
(
важни су и подаци о квалитету осветљења,
Поред наведених,
н
о
, као и подаци о диме
ензијама
светлосног извора и спецификација додаттних уређајаа за стартоваање и рад извора.
е
система унутр
рашњег освветљења су светиљке. Поред тогаа што предсстављају
Важан елемент
носаче преко који
их се изво
ори светлоссти повезујуу на електтричну инстталацију, њима
њ
се
ђује одговар
рајућа распо
одела светл
лосног флуксса и распод
дела сјајностти извора свветлости
обезбеђ
чиме сее у значајн
ној мери утиче на паараметре кввалитета оссветљења. Савремени начини
пројекто
овања унутрашњег освветљења об
бавезно укљ
ључују и при
имену свети
иљки одговаарајућих
карактееристика, чиме се пости
ижу одговарајући парам
метри квалитета.
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Слика 16‐2
2‐13: Светиљкке (лустери) за флуоресц
центне цеви

С обзир
ром на вео
ома различчите активн
ности које се
с врше у јавним згр
радама, суссрећу се
различи
ити захтеви у погледуу квалитета унутрашње
ег осветљења. На при
имер, простторије у
којима су захтеви за
з квалитеттом унутраш
шњег осветљ
љења веомаа високи, каао што су хи
ируршке
б
а такође и просторије где су такви
и захтеви минимални ккао што су ходници,
х
сале у болницама,
магацин
ни и сл. Поред тога, у јавне зград
де спадају и различите зграде кул
лтурних и сп
портских
институуција, у који
има постојее и специјал
лни захтеви
и у погледу унутрашњеег осветљењ
ња (нпр.
позориш
шта, спортски објекти и сл.). Збогг тога је у фази
ф
иденти
ификације п
пројекта неопходно
пажљивво сагледатти све криттеријуме ко
оји се односе на видн
не и психоф
физичке заххтеве за
обављање неког по
осла, као и захтеве веззане за безб
бедност на раду
р
и томее прилагоди
ити даље
активно
ости на прип
преми пројеекта.
Најважн
нији парамеетри квалитеета унутрашњег осветљ
љења су:
1. Ниво осветљ
љености (lx), који пред
дставља мин
нималну среедњу осветљ
љеност реф
ферентне
површине потребне
п
заа вршење одређене
о
делатности. Ако се у пр
росторији остварују
о
радне активности, онд
да се рефер
рентна повр
ршина дефи
инише у од
дносу на ко
онкретну
п
у којима се не обављајју радне
делатност (нпр. радни сто), док сее у случају просторија
делатности под радном површи
ином подразумева по
од или зид
д (ходници и сл.).
и и оптимални. За пролазне
п
Меродавна су два нивоа осветљености ‐ минимални
даван се кор
ристи миним
мални ниво осветљеноссти. За проссторије у
просторије,, као мерод
као мерод
којима се обављају одређене
о
д
делатности
давна се ккористи опттимална
ђују видне перформан
нсе и потреб
бан видни комфор.
осветљеносст при којој се обезбеђ
Ниво осветљ
љености је предмет
п
стаандарда и пр
рописа о заш
штити на раду;
2. Равномерно
ост осветљеености. Оваа величина се дефини
ише као од
днос миним
малне и
средње вр
редности осветљеноссти рефере
ентне површине. Пр
репоручује се да
равномерно
ост осветљеености буде најмање 0.6
6 (DIN 5035)). Потребно је да равномерност
осветљеноссти буде што
ш већа, каако би се смањило замарање
з
о
очију запосслених у
просторији.. Када се примењујју појединачни извори светлоссти, равномерност
осветљеноссти је већа ако
а су извор
ри поставље
ени на мањеем међусоб
бном растојаању и на
већој висин
ни од референтне равни
и;
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3. Расподела сјајности. Ова величи
ина узима у обзир равномерно
р
ст осветљености и
особине рефлексије по
овршина у просторији,
п
што утиче на осећај кон
нтраста, одн
носно на
замор очијуу запослених у простори
ији;
4. Бљештање, директно
о или индиректно, представљ
ља постојањ
ње стварн
ног или
рефлектовааног извора светлости знатно веће сјајности од просечн
не сјајности
и видног
поља у просторији. Бљештање
Б
с ограничаава у зависсности од ссложености
се
и видног
задатка, односно активвности;
метар предсставља однос вертикал
лне и хориззонталне
5. Смер упадаа светлости.. Овај парам
осветљеноссти, чиме се
с утиче на појаву сен
нки при вршењу неки
их активности (нпр.
писање), од
дносно на могућност рааспознавањаа контура пр
редмета;
6. Боја светло
ости и степеен репродуукције боја. Сваки изво
ор светлостти емитује светлост
карактеристтичног спектра који виш
ше или мањ
ње одговараа спектрално
ој осетљиво
ости ока.
Степен реп
продукције боја одређ
ђује особину извора светлости даа репродуккује боје
предмета. За
З унутрашњ
ње осветљењ
ње препоруучују се степ
пени репрод
дукције бојаа од 1 до
3. При чемуу се ниже вредности заахтевају за активности са високим
м видним заахтевима
(нпр. хируршке сале), где
г је распоззнавање бојја од кључног значаја;
7. Треперење светлости. Ова појаваа се дешавва код изво
ора светлоссти са електтричним
м и представља промену светлоссног флуксаа која настааје услед од
дређене
пражњењем
учестаности
и електричног пражњењ
ња. Карактеристична је за просторије осветље
ене флуо
цевима.
Табела 16‐2‐17:
1
Најче
ешће коришћ
ћени извори светлости у јавним зград
дама [4]
Параметтар

Инкаандесцентни
и

Номинал
лна снага (W
W)
Номинал
лни светлосн
ни
флукс (lm
m)
Ефикасн
ност (lm/W)
Век трајаања (h)
Степен репродукције
р
е
боја

60, 75, 100, 150
715
5, 950, 1350,
2200
12‐15
1500
1‐3

Одржавање светлосн
ног
т
радног
флукса током
века (%)

90

Извори светло
ости
Стаандардне
Компакктне флуоресцентне
флуоре
есцентне цеви
цеви
18
8, 36, 58
1
11, 15, 20, 23
1150,, 2800,4600
600,, 900, 1200, 1500
58‐71
10000
1‐3

50‐60
7000
1‐3

85

85

Горе поменути параметри разматрају се приликом пројекктовања си
истема и провере
бог тога је ове парамеетре неопхо
одно узети у обзир
испуњености условва заштите на раду. Зб
ом разматр
рања пред
длога мере енергетскке ефикасности на постојећем систему
прилико
унутраш
шњег осветљ
љења.
Главне карактерисстике унутрашњег освеетљења у нашим јавн
ним зградама су да оно
о
има
ргије зградее, а да ретко
о задовољаава чак и
приличаан удео у уккупној потрошњи електтричне енер
основнее параметрее квалитетаа у односу на делатно
ост која се у њима одввија. Узрок томе је
застарел
лост и лошее одржавањ
ње система.
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Мере енергетске
е
ефикасноссти у унутр
рашњем осветљењу јасно се м
могу подел
лити на
нискобууџетне мер
ре одржавања постојеећег систем
ма и високо
обуџетне м
мере које најчешће
н
подразуумевају уграадњу енерггетски ефиккасног систе
ема. Ако ен
нергетски би
иланс покаж
же да је
целисхо
одно изврш
шити заменуу извора светлости, он
нда се то мора изврши
ити на начи
ин да се
укључи пројектоваање новог система,
с
узз вршење фотометријс
ф
ског прораччуна, како би
б нови
з предвиђеене активно
ости у простторијама
систем задовољио захтеване параметре квалитета за
п
мо
ора бити сад
држан у про
ојектној докуументацији.
јавне зграде. Овај прорачун
но унутрашњ
ње осветљење подразуумева:
Енергеттски ефикасн
1. Примену еф
фикасних ко
омпоненти система, у првом редуу ефикаснихх извора свветлости,
предспојних уређаја и лампи са од
дговарајућим оптичким
м карактерисстикама;
ње што већеег коришћењ
ња природне светлости;
2. Омогућавањ
у
а система и нивоа осветтљености;
3. Регулацију укључивања
п
за одржавањем
о
м система.
4. Смањење потребе

Сликаа 16‐2‐14: При
имер модерн
низације унуутрашњег осв
ветљења у јавној згради, стање пре и стање
после

У поређ
ђењу са остаалим мерам
ма енергетскке ефикасно
ости у јавни
им зградамаа, прорачун ефеката
унапређ
ђења систем
ма унутрашњ
њег осветљеења је прили
ично егзактаан, под усло
овом да су подаци
п
о
броју раадних сати система до
овољно тачн
ни. Поред прорачуна
п
у
уштеде
енер
ргије и трош
шковима
енергијее, потребно
о је изврши
ити и прораачун уштеде
е трошковаа одржавањ
ња, односно
о замену
извора светлости уззимајући у обзир
о
цену и век трајањ
ња нових извора.
При дефинисању предлога мера
м
енергеетске ефикаасности у унутрашњем
у
м осветљењ
њу јавне
зграде треба
т
имати
и у виду след
деће:
1. Пре дефин
нисања предлога меера, увек треба
т
провверити и стање еле
ектричне
инсталацијее за напаајање система унутр
рашњег освветљења. Лоша инстталација
представљаа безбедноссни ризик, посебно
п
у об
бјектима гдее бораве дееца (школе, вртићи).
Иначе, за такве објектте електричн
на инсталац
ција је и предмет редо
овног инспекцијског
надзора. Акко је инстал
лација у лош
шем стању, трошак њен
не замене и
или поправкке треба
уврстити у укупни трошак пројеекта. У случчају да је инсталацијаа у добром
м стању,
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најчешће нема
н
потреебе за дод
датним инте
ервенцијама на њој, с обзиром
м да ће
инсталисана снага ново
ог система бити
б
мања у односу на првобитни ссистем;
2. За велике просторије,
п
као што су учионице, сале и сл. треба
т
се опр
ределити заа замену
постојећих инкандесц
центних или
и живиних извора од
дговарајућим
м флуоресц
центним
цевима у лустерима,
л
јер се њихховом употр
ребом обеззбеђује ефи
икаснија раасподела
светлосног флукса и сјаајности у односу на случчај замене компакт
к
флууо извором;
дства дозвољ
љавају, треб
ба користити
и електронсске пригушн
нице, јер
3. Ако расположива сред
се тиме поввећава ефиккасност светл
лосног изво
ора;
орима треб
ба примењивати у
4. Замену инкандесценттних извораа компакт флуо изво
просторијам
ма за које тачкасти извор задо
овољава захтеване параметре кввалитета
осветљења. То су оби
ично мање канцеларијје или прол
лазне простторије. Тако
ође, ови
нацији са општим
извори су погодни као додатни извор светлости, у комбин
осветљењем;
б
на индикацији
и присуства у простори
ији треба
5. Регулацију укључивања система базирану
осторија по
овремено користи (хходници,
примењиваати у случајевима каада се про
магацини и сл.);
6. Регулацију укључивањ
ња систем
ма базирану на временском уукључивањуу треба
с осветљењ
ње користи из безбедно
осних разло
ога;
примењиваати у случајеевима када се
т
прим
мењивати у случајевим
ма када се очекује
7. Регулацију нивоа освеетљености треба
смањено коришћење просторија у ноћним сатима, али је из беззбедносних разлога
Наравно, ако буџет пројекта доззвољава,
неопходно да простор
рија буде осветљена.
о
к
и веома соф
фистициране
е начине реегулације ни
ивоа осветљ
љености,
могуће је користити
нпр. у зависсности од ин
нтензитета дневне
д
светтлости и др.;;
8. Кад год је то могућее, треба се определитти за оптим
малну комб
бинацију општег и
о
мо општег осветљења.. Ово се наарочито од
дноси на
локалног осветљења,
уместо сам
канцеларијсске простор
рије;
9. Кад год је то
о могуће, тр
реба примењ
њивати светтле боје таваанице и зид
дова;
10. Квалитет ун
нутрашњег осветљења
о
је веома оссетљив на квалитет
к
одр
ржавања. Заато је за
јавне објеккте потребно изабратти решење са миним
малним заххтевима у погледу
одржавањаа.
16
6.2.2.4 Потр
рошња вод
де у јавним зградама
з
и мере енерггетске ефиккасности у
сист
тему за сна
абдевање во
одом
Потрош
шња воде представља битан аспеект енергетсске ефикасн
ности јавне зграде. Иаако веза
између воде и енергије није толико очи
игледна, свваки литар утрошене
у
вводе за пић
ће значи
утрошакк одређене количине електричне
е
енергије заа њено захвватање, преераду и доп
премање
до потр
рошача, као и за евентууално пумпање отпадн
не воде. Пор
ред тога, пр
роцес прерааде воде
подразуумева употтребу одговварајућих супстанци
с
за
з третман воде, што
о додатно подиже
трошкове њене производње. Због тога свака анаализа зград
де мора даа обухвати анализу
потрошње воде.
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Јавне зграде снабд
девају се водом на двва начина: из локално
ог водоводаа или кориш
шћењем
локално
ог бунара, односно
о
извора. У највећем броју случајеваа, јавне зграаде су пове
езане на
локални
и водовод, што подр
разумева нааплату утро
ошене коли
ичине водее. Трошак за воду
подмир
рује се из оп
пштинског бууџета. Наплата воде вр
рши се на осснову мерењ
ња или пауш
шално по
2
m кори
исног просто
ора или по кориснику зграде.
з
У случају мањихх објеката, најчешће у сеоским
срединаама, снабдеевање водом
м врши се из
и локалног бунара или извора, уз употребу со
опствене
пумпе. У том случајју није могууће утврдити
и утрошену количину во
оде јер се, п
по правилу, не мери
количин
на воде исп
поручена у локални систем. Једин
ни траг о то
оме може се наћи у по
одатку о
утрошен
ној количини електри
ичне енерги
ије, али гаа је практи
ично немогууће раздво
ојити од
потрошње електри
ичне енерги
ије за осталее сервисе у згради. У том
т
случајуу, трошкови воде су
ћени трошко
овима за ел
лектричну ен
нергију, што
о се такође подмирује из буџета општине.
о
обухваћ
Ако се закључи даа је потреб
бно предузи
имати детаљ
љнију анали
изу потрош
шње воде, у таквим
случајеввима је неоп
пходно пред
дузети одго
оварајућа ме
ерења. С обззиром да суу углавном у питању
мали објекти,
о
оваако детаљн
на испитиваања се не врше, већ
ћ се даје п
процена на основу
искуствеених податаака. Постојее и случајеви
и да је јавнаа зграда наккнадно приккључена на локални
водовод
д, али да сее део воде (углавном
(
заа техничке потребе)
п
и даље
д
црпи из локалног бунара
употреб
бом сопствене пумпе.
Прикупљ
љање подаатака за енергетски би
иланс општтине предви
иђа прикуупљање под
датака о
потрошњи и трош
шковима вод
де у јавним
м зградамаа у посматр
раној годин
ни, као и визуелно
в
ивање потро
ошње воде по обрачун
нским перио
одима. Ови подаци треба да буду полазни
прикази
прилико
ом разматрања билансса воде и по
отребе за пр
рименом од
дговарајућихх мера у кон
нкретној
згради. И у овом сл
лучају потреебно је разм
мотрити поттрошњу по обрачунским
о
м периодим
ма, као и
2
шње воде по
п корисникку или m и упоредити
и их са инд
дикаторима сличних
индикатторе потрош
објекатаа у општин
ни. У случаају да посттоји значајније одступ
пање, потребно је пр
редузети
детаљнију анализу ради откри
ивања узрока за то.
Овакве анализе трееба вршити веома пажљ
љиво, јер се
е очитавањаа воде често
о врше нередовно, а
наплатаа се врши паушално на основуу средње вредности утрошене количине воде у
претход
дном перио
оду. Када сее коначно изврши
и
очиттавање разл
лика, из про
отеклог пер
риода се
придодаје на текуући обрачун
н, па се у дијаграмима
д
а потрошње по обрачунским пер
риодима
иви скокови, што можее навести наа погрешан закључак д
да у системуу постоји
јављају необјашњи
ња чест случчај, надлеж
жни за јавне
е зграде
нека нееисправностт. Ако је овваква праксса очитавањ
треба да предузму мере да се очитавање врши редоввно.
Други корак у анализи потрош
шње воде пр
редставља анализа серввиса који се врше у зграади, а за
н
у
употреба
во
оде (кухиња,, прање веш
ша, свлачион
нице са тушевима, базе
ен и сл.).
које је неопходна
Ако се покаже даа велика потрошња није
н
послед
дица постојјања таквихх сервиса, онда је
но извршити
и детаљан преглед
п
вод
доводних инсталација ради откриваања могућих узрока
потребн
проблем
ма.
У принц
ципу, постојје четири могућа
м
узрокка превеликке потрошњ
ње или трош
шкова воде, у јавној
згради:
н водомер,
1. Неисправан
2. Цурење у нееком делу система
с
зграаде,
3. Неефикасно
ост сервиса у згради којји користе воду,
в
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4. Нерационал
лно коришћ
ћење воде.
ња система и не захтеева велики трошак.
Замена водомера спада у меере текућегг одржавањ
рни за јавн
ну зграду тр
реба да во
оде рачуна о томе да водомере треба пери
иодично
Одговор
преглед
дати и баждарити.
Цурењее може да постоји
п
на делу
д
цевовода, ако су цеви
ц
оштећеене или доттрајале, на местима
м
састава цеви, на веентилима и на местима прикључиввања опреме (бојлери и машине). Посебан
рења предсттављају цур
рења на неи
исправним водокотлић
ћима и славвинама. Откклањање
тип цур
већине цурења заахтева уобичајене меере текућегг одржавањ
ња објекта, што подр
разумева
ошкове, па такве
т
мере не захтевајуу покретањее посебног п
пројекта. Иззузетак у
релативвно мале тро
том сми
ислу предсттавља ситуаација када је потребно
о извршити замену већ
ћег дела вод
доводне
инсталаације објектта или дела инсталацијее који је веззан за неке специфичн
не сервисе у објекту
(нпр. баазен). У тим случајевима неопходнее су веће ин
нвестиције и детаљна припрема пр
ројекта.
Неефикасност серввиса у зград
ди у погледуу потрошње воде захтева анализу конкретног случаја,
п
де
етаљног енеергетског биланса чим
ме ће се
што трееба да будее предмет посебног поглавља
обухваттити анализаа целокупно
ог радног процеса у ко
оме се трош
ши вода. Најчешће је повећана
потрошња воде за карактерисстичне серви
исе повезан
на и са повећаном потр
рошњом ене
ергије за
осматра инттегрално. Мере
М
енергеетске ефикасности у
грејањее воде, па се тада цео проблем по
тим слуучајевима могу захтеватти и великее инвестиције (нпр. кад
да је потреб
бно набављаати нову
опрему). Међутим, често је могуће
м
увессти одговар
рајуће начин
не регулаци
ије процесаа и тиме
о
ене
ергију за грејање воде,, а да инвесстиција у
смањитти потрошњуу или трошккове воде, односно
меру нее буде сувиш
ше велика.
Нерационално коришћење вод
де је широкко распростр
рањена појаава, не само
о у јавним згградама,
ње ове појааве спадају у нискобуџеетне мере, односно
већ и у домаћинствима. Мерее за сузбијањ
мере домаћинског
д
г газдовањаа објектом.. На који аспект
а
понаашања кори
исника ће се
с мере
односитти, зависи од
о конкретн
ног случаја.. За увођењ
ње и спрово
ођење ових мера надл
лежно је
одговор
рно лице заа зграду. У томе
т
треба да добије пуну подрш
шку од општтинског ене
ергетског
менаџера и осталихх надлежни
их у општини
и.
Садашњ
ња цена вод
де у нашој земљи
з
је јо
ош увек вео
ома ниска, тако
т
да углаавном немаа смисла
улазити
и у детаљни
ију економсску анализуу ефеката примене
п
меера за штед
дњу воде у јавним
зградам
ма. То објаш
шњава прили
ичну незаин
нтересовано
ост корисникка и надлеж
жних за јавне зграде
да се потрошња во
оде смањи.. Чак и у др
растичним случајевима
с
а, када је по
отребно при
именити
високоб
буџетне мер
ре замене во
одоводне инсталације на згради, одлука
о
о покретању пројекта је
иницирана могућо
ом или већ насталом штетом
ш
за зграду
з
и опрему у њој, а не потр
ребом за
ом воде, одн
носно енерггије.
штедњо
16
6.2.2.5 Закљ
ључна разма
атрања
Закључн
ни прикази у оквиру деетаљног енергетског бил
ланса зграде обухватајуу:
1. Предлог по
ојединачних мера за уш
штеду енерггије са израччунатим уш
штедама ене
ергије на
годишњем нивоу по сввакој појединачној мери
и;
ергетског еф
фекта мера н
на уштеде енергије;
е
2. Предлог пакета мера уз узимање у обзир сине
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3. Приказ уштеда у трошкковима енер
ргије и експлоатациони
им трошковима након примене
п
сваке појед
диначне мер
ре, односно пакета мераа;
4. Спецификац
цију трошко
ова за свакку појединаачну меру (пројекат,
(
п
припремни радови,
опрема, маттеријал, рад
дови, пријем
мна испитиввања и др.), односно паакет мера;
5. Приказ по
отребних инвестиција
и
и просто
ог периодаа повраћајја инвестиције за
појединачне мере, одн
носно за паккет мера.
Дефини
исање инвесстиционих пакета и њиххово разматтрање врши се у односуу на:
1. Хомогеностт мера, на пр
ример: ако је
ј омотач згграде довољ
љно квалитеетан у смислу
трансмисио
оних и венти
илационих губитака,
г
им
ма смисла пр
редлагати м
меру аутоматтске
регулације температур
т
е у просторијама;
2. Приоритетее општине и корисника,, на пример: улагање у сеоске школ
ле ради смаањења
депопулаци
ије сеоских насеља
н
или улагање у здравствене
з
е објекте рад
ди побољшаања
здравственее заштите на територији општине;
3. Обим инвесстиције, на пример:
п
у од
дносу на расположива средства оп
пштине или
донације;
4. Време отплате инвести
иције;
5. Потребну пројектну документацијуу, на пример: за неке мере
м
већ посстоји потреб
бна
ција а за некке је неопходно да се тааква докумеентација изр
ради;
документац
дова, на при
имер: великке радове наа школским објектима је могуће раадити
6. Трајање рад
само током
м летњих мессеци, или: пројектни
п
ци
иклус за кор
ришћење среедстава из
донација је ограничен;
7. Утицај на животну сред
дину, на при
имер, прелазак на грејање на гас у градским
срединама;;
итеријуми.
8. Остали релеевантни кри
и
инвестиционог пакета
п
можее се кренути
и у фазу припреме пројеекта.
Након избора
Литер
ратура
[1] Заккон о планир
рању и изградњи, Сл. гл
ласник РС, бр.
б 72/09, 81
1/09 ‐ испр., 64/10 – одл
лука УС,
24//11, 121/12, 42/13 ‐ одлука УС, 50/1
13 ‐ одлука УС,
У 98/13 ‐ одлука
о
УС, 1
132/14 и 145
5/14
[2] Праавилник о енергетској ефикасности
е
и зграда, Сл. гласник РС
С, бр. 61/11
[3] Тод
доровић Б: Пројектовањ
П
ње постројењ
ња за центр
рално грејањ
ње, Машински факултетт у
Бео
ограду, Беогград, 2000
[4] Косстић, М.: Вод
дич кроз свеет технике осветљења,
о
Minel Schreder, Београд
д, 2000.
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16.3 Даљинско
Д
о грејање
16.3.1
1 Даљинск
ко грејање
е у Србији
и
Централ
лизована пр
роизводња, пренос и ди
истрибуцијаа топлоте у Републици
Р
С
Србији обављ
ља се у:
•

Топланама;;

•

Термоелекттранама (ТЕ);

•

Термоелекттранама‐топ
планама (ТЕ‐ТО);

•

Индустријскким енерган
нама;

•

Индивидуал
лним котлар
рницама.

Топланее постоје у 55 градо
ова/општин
на док се укупно 60
0 привредн
них субјеката баве
делатно
остима центтрализованее производњ
ње, дистриб
буције и снабдевања то
оплотном ен
нергијом
(узимајуући у обзир
р и територ
рију Аутоном
мне Покраји
ине Косово и Метохијаа). Систем градских
г
топланаа, чине топл
лотни извор
ри, инсталиссане снаге око
о 6 548 МW
М и одговарајуће пре
еносне и
дистриб
бутивне мрееже укупне дужине од око 2 100 km
m, са укупно
о 23 042 топ
плотних под
дстаница
[1]. Преглед централизованихх система за грејање у Србији
С
прикаазан је у Таб
бели 16‐3‐1.
Топлотаа произведеена у ТЕ Кол
лубара, ТЕ Костолац
К
и ТЕ „Никола Тесла“, кор
ристи се за грејање
Лазареввца, Обрено
овца, Костол
лца и Пожар
ревца.
Топлотаа произведеена ТЕ‐ТО Нови
Н
Сад, ТЕЕ‐ТО Зрењанин и ТЕ‐ТО
О Сремска Митровица,, које се
налазе у оквиру ЈП ЕПС, такођее се користи
и у системим
ма даљинско
ог грејање н
наведених гр
радова.
У систем
му индустријске енергетике налаззе се топлоттни извори топлотне снаге око 6 300 МW
инстали
исани у више стотина индустријски
и
их предузећ
ћа. Они се користе за производњу топлоте
за потреебе произво
одних процееса и грејањ
ња радног пр
ростора у ин
ндустријским
м предузећи
има.
За прои
изводњу то
оплоте у то
опланама сее користи природни
п
г
гас,
угаљ, н
нафтни дер
ривати и
биомасаа. Планираана потрош
шња природ
дног гаса у 2015. го
одини у то
опланама ће
ћ бити
3
558 790
0 мил m при
иродног гасса , угља 180
0 920 тона, нафтних дееривата 92 8
822 тона, а биомасе
б
3 559 то
она [2].
У укупној потрошњ
њи топлана природни
п
гаас учествује
е са 74%, нафтни дериввати са 15%, угаљ са
11% а биомаса са мање
м
од 1%..
Планирана је произзводња топлотне енерггије у 2015. години од 36
3 938,12 ТЈЈ, а то је за 9%
9 више
у односсу на 2014. годину заа коју је пр
роцењена производња
п
а у износу од 33 832,51 ТЈ. У
структур
ри планиран
не производ
дње, термоеелектране учествују са 6%,
6 термоел
лектране топлане са
4%, инд
дустријске ен
нергане са 32%
3 и топлане са 58% [2
2].
Планирани губици
и у дистриб
буцији од 3 276,86 ТЈ су већи у 2015. години од проц
цењених
дини који иззносе 3 001,,35 ТЈ [2].
губитака у 2014. год
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Табела 16‐3‐1:
1
Топлаана чланице Пословног
П
уд
дружења Топ
плане Србије
е
То
оплана
1

Бееоградске елеектране, Нови Београд

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ЈКП Новосадска топлана, Но
ови Сад
Ен
нергетика, Кр
рагујевац
ЈКП Градска топлана, Ниш
ЈКП Грејање, Панчево 
ЈКП Топлана, Бор
Б
ЈКП Суботичка топлана, Суб
ботица
ЈКП Градска топлана, Крушеевац
ЈКП Градска топлана, Зрењаанин
Кл
линички центтар Србије, ЦХ
ХП, Београд
ЈКП Градска топлана, Јагоди
ина
ЈКП Топлана – Шабац, Шабаац
ЈКП Топлана, Краљево
К
ЈКП Енергетикаа, Трстеник
ЈП
П Топлификац
ција, Пожареввац
ЈКП Чачак, Чачаак
ЈКП Топлота, Ужице
У
ЈП
П Топлана, Кикинда
ЈП
П Смедерево, Смедерево
ЈКП Топлификаација, Сремскка Митровицаа
ЈКП Топлана, Лозница
Л
ЈКП Топлана, Лесковац
Л
ЈКП Градска топлана, Пиротт
ЈКП Енергана, Сомбор
С
ЈКП Топлана – Ваљево, Ваљ
љево
ЈКП Комуналац
ц, Мајданпек
Сттан, Прибој
ЈП
П Јединство, Кладово
К
Ен
нергетика и одржавање,
о
З
Земун
ЈП
П Стамбено, Рума
Р
ЈКП Градска топлана, Нови Пазар
ЈКП Бадњево, Неготин
Н

ЈКП Стандард, Врбас
ЈКП ББ Терм, Бајина Башта
ЈКП 3.септембаар, Нова Варо
ош
ЈКП Топлана, Књажевац
К
ЈКП Лим, Пријеепоље
ЈП
П Нови дом, Врање
В
ТЕЕ Контролс, Ковин
ЈКП Градска топлана, Великка Плана
ЈКП Градска топлана, Косјер
рић
ЈКП 7. јули, Батточина
ЈКП Сава, Пећи
инци
ЈКП Извор, Петтровац на Мл
лави
То
оплификацијаа, Лазаревац
ЈКП Топловод, Обреновац
ЈП
П Топлана, Бечеј
ДП
П Нови Сад – гас, Топланаа Б‐Паланка
То
оплификацијааМоравиа, Заајечар

Инстали
исана грејанаа
снага
30
000 MW
635,9 MW+
M
332 MW
35
58 MW
310 MW
16
64 MW
17
76 MW
112 MW
110 MW
111 MW
42
4 MW
41
1,3 MW
71,9MW
73
3,12MW
56
6,6 MW
ТЕ Костолац
К
86
8 MW
58
8,4 MW
32
3 MW
64
4,2 MW
33
3 MW
22
2,94 MW
51
1,5 MW
42
2,31 MW
30
0,37MW
33
3,3 MW
39
9,2 MW
35
3 MW
21
1,06 MW
12
2,18 MW
24
2 MW
21
1,8 MW
13,89 MW
17
7,2 MW
16
6,75 MW
18
8,1 MW
9,1
9 MW
8 MW
15,81 MW
8 MW
7 MW
5 MW
6,4
6 MW
4 MW
6,5
6 MW
Ко
олубара
ТЕ Никола Тесла
24
2 MW
10
0,5 MW
37
7,26 MW
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Гориво
Гас, мазуут, лож уље, брикет,
б
пелет
Гас, мазут, лож уље
Угаљ, мазут, гас
Гас, мазут
Гас, мазут
У
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
У
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
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ЈКП Дрина, Мали Зворник
ЈКП Блаце, Блаце
Ен
нерго мачо, Крушевац
К
ЈКП Услуга, Оџааци
ЈКП Темерин, Темерин
Т
Tеехноенергети
ика, Крушевац
ц
ЈКП Gорњи Ми
илановац, Г. Милановац
М
JКП Tоплана, Беочин
Б
ЈКП Стандард, Косовска Ми
итровица
JКП Гроцка
ЈП
П Energo UB

4,2
4 MW
5 MW
2 MW
2,56 MW
7,5
7 MW
‐
10
1 MW
9,2
9 MW
36
6,3 MW

Гас
Мазут
Гас
Мазут
Гас
‐
Мазут
Гас
Мазут

2 Правци развоја да
аљинског грејања
16.3.2
Иако је последњихх година сттање систем
ма даљинск
ког грејањаа у великим
м градовимаа знатно
ђено захваљ
љујући знатн
ним улагањима, посебн
но кроз про
ограм „Рехаб
билитација система
унапређ
даљинсског грејањаа у Србији“, који се кр
роз четири фазе46, а у оквиру Фи
инансијске сарадње
с
између Немачке и Србије, сп
проводи уз помоћ Разввојне банкее НемачкеKffW, и даље
е постоје
и проблеми у вези са нерационалн
ним коришћ
ћењем енер
ргије. Ови пр
роблеми
значајни нерешени
нарочитто су изражени у мањи
им топланам
ма, мада пр
ростора за унапређење има и у појјединим
деловим
ма великих система. Од
О уочених проблема
п
могу
м
се издввојити они у вези, прои
изводње
топлотее, и то:
1. техничко‐теехнолошки застарела
з
оп
према за пр
роизводњу топлоте,
т
•

дотрајал
лост котловва, низак стеепен корисности котловва и котловских построје
ења,

•

застарел
ла или непо
остојање опр
реме за мер
рење, регулацију и упраављање
постројеењима (низак степен ауутоматизаци
ије),

о искоришћеење капациттета у случајју термоелеектрана‐топл
лана,
2. недовољно

46

У оквиру Пројекта (Фазе IV) укуупно вредногг 58,25 милиона евра који, у оквиру Ф
Финансијске сарадње
С
суфин
нансираjу Влада Р Србије
е и Влада СР
Р Немачке кр
роз немачку Развојну
између Немачке и Србије,
W, до сада су
с реализован
ни следећи пројекти:
п
банку KfW
• Завршена је рехабилитац
ција преко 40
0 kmтопловод
да у 15 градовва
о преко 1000 мерила топл
лотне енергијје у 10 топлан
на
• Испоручено је и уграђено
дернизацији котлова и котларница у Бачкој
• Завршени суу радови наа рехабилитаација и мод
Паланци, Новом Саду, Бо
ору, Лесковцуу, Неготину, Књажевцу
К
и Новом
Н
Пазаруу
ова на изград
дњи когенер
ративног посттројења капаацитета до 9,9
9 MW у
• Завршено окко 70% радо
Новом Саду и највећи део радова на рехабилитац
р
ија два котлаа од по 30 MW
W у Нишу
реко 460 подсстаница од че
ега је преко 300
3 уграђено
о
• Испоручена опрема за пр
илитованим зонама,
з
Пројјекат је допринео смањењ
њу губитака енергије,
е
посстигнута је ен
нергетска
У рехаби
ефикасност котлова од
о најмање 90%,
9
смањен
на емисија CO
O2 за 60 хиљ
љада тона год
дишње а бројј пуњења
рипремљеном
м водом смаањен је за 19%.
1
Допринео је стабилнијој и квалитетнијој
система технички пр
е
кори
исницима даљинског грејјања у 20 граадова Србије (Бачка Палаанка, Бор,
испоруци топлотне енергије
љево, Крушеввац, Лесковац
ц, Неготин, Ниш, Нови
Ваљево, Зрењанин, Јагодина, Књаажевац, Краггујевац, Краљ
Н
Сад, Пир
рот, Рума, Суб
ботица, Трстееник, Чачак, Шабац).
Ш
У токку су прегово
ори у вези са учешћем
Пазар, Нови
ЈКП Беогградске електтране у настаавку пројекта.
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3. недовољно
о коришћење биомасе као
к горива,
п
и дистрибутив
д
вне мреже:
у вези преносне
1. у деловима стара и доттрајала прен
носна и дисттрибутивна мрежа (60%
% дистрибутивне
мреже је сттарије од 20 година),
лотни губиц
ци и цурења на мрежи, честа
ч
пуцањ
ња цеви,
2. велики топл
п
топл
лоте:
у вези предаје
1. и даље посттојање нееф
фикасни урееђаја за пред
дају топлотее у подстани
ицама,
ен аутомати
изације радаа топлотних
2. непостојање регулације протока и низак степе
подстаницаа,
ловима систтема, непосттојање уређ
ђаја за мерења предате количине топлоте
т
3. у неким дел
у подстаниц
цама и код индивидуал
и
лних потрош
шача,
ште:
опш
1. недостатак производни
их и дистриб
бутивних капацитета,
2. и даље неиспуњена закконска обаввеза наплате
е услуге грејјања према испоручено
ој
количини то
оплоте (а нее према површини или запремини грејаног простора),
и
правни одно
оси у неким
м местима иззмеђу јавно
ог комунално
ог
3. нерешени имовинско‐п
предузећа, односно оп
пштине и инд
дустријског предузећа из чије се ко
отларнице
испоручује део топлотее за грејањее града,
4. неликвидно
о пословањее и презадуж
женост неки
их топлана, у неким слуучајевима наастала
као последи
ица привати
изације.
ија развоја енергетике
е
Републике Србије до 2025. годин
не, са проје
екцијама
Због тогга, Стратеги
да 2030
0. године [3], као стратешке правцее деловања за
з системе даљинског
д
ггрејања вид
ди у:
-

даљој конти
инуалној мо
одернизацији постојећи
их система (реконструк
(
ција, модернизација
даљој
ревитали
и
изграадња
но
ових
то
оплотних
извора,
изацијии
изградњиди
истрибутивн
немреже, реевитализаци
ији иизградњ
њатоплотни
ихподстаниц
ца),

-

већем кори
ишћењу биомасе (могућ
ће и косагор
ревање у постојећим то
опланама наа угаљ),

-

коришћењее комунално
ог отпада,

-

смањење коришћења течних
т
горива и угља,

-

одњу електр
ричне и топл
лотне енерггије,
преласку наа комбиноваану произво

-

веће кориш
шћење саниттарне топле воде,

-

доследној примениЗак
п
конаоефикасном кориш
шћењуенерги
ије, што прее свега подр
разумева
задовољаваање критеријума енергетске ефиккасности сви
их делова ссистема, регулацији
предаје топ
плоте на сваакој подстан
ници, као и мерење
м
и наплату прем
ма стварно предатој
п
топлоти за сваку стамбену јединицу и регул
лацију пред
даје топлотее на сваком грејном
телу,

-

реалним цеенама топло
отнеенергијее и тарифни
их система заасноване наа цени горивва,
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-

одизање каапацитета јединица локкалних самоуправа везаано за регулацију тржиш
шта,

-

институционалном поввезивању си
истема.

3 Даљинск
ко грејање
е и ЈЛС
16.3.3
Законом
м о енергети
ици [3] и Зааконом о комуналним делатностим
д
ма [4] пропи
исано је да је област
топлотн
не енергије у надлежности јединиц
ца локалне самоуправе,
с
, односно гр
рада Београда.
Јединиц
це локалнее самоуправе, односн
но град Београд, према члану 345‐366. Заакона о
енергеттици надлеж
жне су за :
•

издавање и одузимаање лицен
нце за про
оизводњу, дистрибуци
ију и снаб
бдевање
извођача
топлотном енергијом, вођење реегистра издатих лиценци и евидеенције прои
топлотне ен
нергије снагге од 0,1 до 1 MW,

•

утврђивањее услова исспоруке и снабдевања
с
м енергијом
м на свом подручју,
п
топлотном
права и об
бавеза прои
извођача ди
истрибутера, снабдевачча и крајњи
их купаца топлотне
т
енергије,

•

ближе уређ
ђивање начина распод
деле трошко
ова заједниччког мерног места у то
оплотној
примопред
дајној стани
ици и услове одржаваања дела система, уккључујући и грејну
опрему куп
пца, права и обавезе куупаца топло
отне енерги
ије за случајј престанка уговора
обуставе

•

ласности на цене топло
отне енергијје,
давање сагл

•

обезбеђиваање поузданог и сигур
рног снабде
евања топл
лотном енер
ргијом у сккладу са
законом,

•

е
д
дозволе
за изградњу објеката
о
за производњу
п
у топлотне енергије
е
издавање енергетске
снаге 1 MW
Wt и више,

•

пропишу по
одстицајне мере и усл
лове за стицање статууса повлашћ
ћеног произвођача
топлотне ен
нергије, као
о и да пропи
ишу критеријуме за сти
ицање испуњ
њености тихх услова
и утврђује начин
н
и посттупак стицањ
ња тог статууса,

•

воде регистар повлаш
шћених произвођача то
оплотне енергије, који
и садржи нарочито
п
ма за произвводњу топло
отне енерги
ије, локацији
и на којој се
е налазе,
податке о постројењим
инсталисаној снази топлане,
т
вр
ремену пре
едвиђеном за експло
оатацију, уссловима
изградње и експлоатације за то постројење,
п
, врсти примарног извора који ко
ористи и
субјектима који обављ
љају енергеттску делатност произво
одње топло
отне енергијје у тим
објектима,

•

огорива капаацитета преко 10 t годишње,
издају лицеенце за објекте за произзводњу био

•

ближе уређ
ђивање усло
ова за стиц
цање статусаа угроженогг купца топлотне енергије под
условима прописаним Законом,

•

давање сагл
ласности на правила о раду
р
дистри
ибутивног си
истема топл
лотне енерги
ије.

Овим зааконом утвр
рђена је над
длежност Владе за:
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•

доношење акта којим
м се ближее уређују услови
у
издавања, изм
мене и одуузимања
лиценци за обављање енергетскихх делатности у области топлотне ен
нергије, и

•

доношење методологи
ије за одрееђивање цене снабдевања крајњеег купца топ
плотном
енергијом (члан
(
362. Заакона о енергетици).

Иако Вл
лада доноси
и методологију за одрееђивање це
ене снабдеввања крајњеег купца топ
плотном
енергијо
ом, енергетски субјеккт који обаавља енергетску делаттност снабд
девања топ
плотном
енергијо
ом утврђујее цену снабд
девања крајњ
њих купаца,, а ЈЛС на ту цену даје сагласност.
16.3.4
4 Мере пов
већања еф
фикасност
ти рада си
истема да
аљинског г
грејања
Све пом
менуто нам
меће локалн
ним самоуп
правама обаавезу веомаа активног учешћа у праћењу
п
учинка јавних
ј
пред
дузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије ккао и у планирању и
реализаацији широкког спектра мера за повећање ефи
икасности њиховог
њ
рада. С обзиром да, по
правилуу, локална самоуправва учествује у инвесттицијама у систем д
даљинског грејања,
неопход
дно је да на адекватан начин учесттвује у свако
ој фази прип
преме и реал
лизације пр
ројекта.
Када се ради о при
имени техни
ичких мера у системима за произвводњу и дисстрибуцију топлотне
т
енергијее, међу које спадају и мере енер
ргетске ефикасности, могућа
м
су тр
ри приступаа који се
разликуују по трошкковима и реззултатима:
1. Нискобуџетни приступ којји подразум
мева задржавање посттојећих техн
нологија и кључних
ну мера теккућег и инве
естиционог одржавањаа ради досттизања и
делова опремее, уз примен
ројектованихх радних параметара
п
ољшање
, као и уввођење мера за побо
одржавања пр
п
рад
да система. С обзиром да су редо
овно одржаввање и пери
иодични
упраављања и праћења
рем
монт систем
ма неопход
дни услови за нормалан рад система токком грејне сезоне,
неопходно је да
д се у све мере
м
одржавања укључчи и аспект енергетске ефикасностти, као и
да се
с све потребне мере од
државања спроводе
с
ре
едовно, свео
обухватно и квалитетно
о.
2. Сред
дњoбуџетни
и приступ ко
оји подразуумева мере инвестицио
оног одржаввања на зам
мени или
реко
онструкцији
и неког од
д виталних делова опреме (под
дстанице, д
делови топ
пловода,
котл
ларнице) уз увођење нове мер
рно‐регулационе опреме за мер
рење и регулацију
испо
оручене ко
оличине то
оплоте потр
рошачима. Ова група мера преедставља технички
т
пред
дуслов за уввођење новвог тарифног система баазираног наа наплати исспоручене количине
топл
лоте.
3. Висо
окобуџетни приступ који
к
подраазумева потпуну модеернизацију система заменом
з
кљуучних елемеената систеема и/или изградњу нових капаацитета. Оввакав присттуп даје
најб
боље резулттате, али заахтева преттходно усвајање ефикаасне стратеггије модерн
низације
систтема даљин
нског грејањ
ња, заснован
не на проце
ени будућег развоја поттреба за топ
плотном
енергијом из система даљ
љинског грејјања. За оваакав пристууп неопходн
на је израдаа студије
и разрађене пројекције развоја поттреба за даљ
љинским
оправданости у којој ће деетаљно бити
бдевања од
дређеним ен
нергентима,, оперативн
них трошковва и цена енергије,
е
грејањем, снаб
р
и иссплативост њихове
њ
примене.
као и различитаа техничка решења
и
да је, паралел
лно са при
именом меера на страани произвводње и
Веома је важно истаћи
дистриб
буције топл
лотне енерггије, неопхо
одно приме
ењивати и одговарајућ
ће мере наа страни
потрошње ради см
мањења поттреба за топлотном ен
нергијом. То
о се посебн
но односи на
н случај
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високоб
буџетних меера, које об
бухватају и изградњу нових капаацитета, јер
р је неприхватљиво
улагањее у повећање произзводње рад
ди покривања нерац
ционалне п
потрошње крајњих
корисни
ика. Пример
ра ради, поттрошња топлоте по једи
иници стамб
бене површ
шине прикљуучене на
систем даљинског грејања крееће се од 15
50‐200 kWh//m2god (про
осек 171 kW
Wh/m2god) [6
6] што је
око 2 пута
п
више од просекаа у европскким земљам
ма са развијеним сисстемима даљинског
грејањаа. Слично важи
в
и за пословне
п
и јавне потр
рошаче. Потрошња топлоте по је
единици
површи
ине простора за пословне и јавне потрошаче
п
прикључене
п
е на систем даљинског грејања
2
износи 194 kWh/m
m god [6], штто је такођее веома високо. Анализзе вршене зза неке опш
штине [7]
ле су да просечан техни
ички потенцијал за смањ
њење потро
ошње топлоттне енергије
е износи
показал
око 31%
% за стамбен
не објекте и око 33% за пословне и јавне објекте, док тр
рошковно ефикасни
потенци
ијал за вер
роватни слуучај брзог раста цене
е топлотне енергије и
износи око 14% за
стамбен
не објекте, и око 37% за пословне и јавне обје
екте. Ако сее узме у обззир да је на системе
даљинсског грејања прикључено око 28 000 000 m2 стамбен
ног простор
ра и 8 000 000 m2
пословн
ног и јавногг простора, јасно је да сваки проц
ценат уштед
де на страни
и потрошње
е знатно
умањујее потребе за изградњо
ом нових пр
роизводних капацитета, односно п
повећава мо
огућност
прикљуучења нови
их потрошача на постојеће капацитете. У том смисслу, улога локалне
самоупр
раве је од огромног значаја,
з
јер она, као регулатор
р
т
тржишта
и доносилац осталих
релеван
нтних општтинских про
описа, треб
ба да подсстакне потр
рошаче топ
плотне енер
ргије на
примену мера за уштеду
у
енер
ргије. Такођ
ђе, локалне
е самоуправве сопствени
им примеро
ом (нпр.
ј
зграадама) треб
ба да ширее свест о нужности
кроз меере енергеттске ефикассности на јавним
поједин
начних улагаања у мере енергетске
е
е
ефикасност
и у стамбеним и пословвним објекттима.
Иако обим и сло
оженост меера, односн
но пројекатта енергетске ефикасн
ности у сисстемима
ња могу би
ити веома различити, идентифи
икација пројеката енергетске
даљинсског грејањ
ефикасн
ности у овим
м системима треба да се
с врши кро
оз блиску сарадњу општтинског ене
ергетског
менаџера и надлежних из јаввног комунаалног предуузећа. Оваква сарадњаа је неопход
дна зато
нергетски менаџери
м
најчешће ни
ису довољн
но упућени у технички
и аспект
што општински ен
процесаа производње и дистр
рибуције то
оплоте, па стога
с
не мо
огу самостаално да пре
епознају
потребуу за примен
ном конкретних техниччких мера нити
н
да рел
левантно оц
цене могуће
е ефекте
примене мера. По
оред тога, за
з већину мера
м
енерггетске ефиккасности у систему даљинског
ла пројектне документтације у сккладу са
грејањаа неопходнаа је израдаа и техничка контрол
Законом
м о планирању и иззградњи [8
8], за шта је потребн
но ангажоввати стручњ
њаке са
одговар
рајућим квал
лификацијама. Ипак, општински енергетски менаџер
м
трееба да буде упознат
са мето
одологијом припреме и реализаци
ије оваквих пројеката, посебно
п
уд
делу који се
е односи
на иден
нтификацијуу мера и изр
раду енергеттског билансса.
16.3.5
5 Енергет
тски прегл
леди система даљи
инског грејјања
По при
ироди својее делатностти, јавна ко
омунална предузећа
п
к
која
се бавве производ
дњом и
дистриб
буцијом топ
плоте спадају у производна пре
едузећа, паа је поступак идентиф
фикације
пројеката енергетсске ефикасности сличан
н, као и кад
да су у питаању индустр
ријска пред
дузећа. С
м да су топ
плане обухвваћене енер
ргетским би
илансом општина, проналажење идеје за
обзиром
пројекат започињее анализом
м података за претход
дну годину из упитникка за топлаане. Ова
анализаа ће указати
и на могућее проблеме у вези са ефикасношћ
е
ћу система ккоје у касни
ијој фази
идентиф
фикације тр
реба детаљ
љније анализирати. Пор
ред података из енер
ргетског бил
ланса за
претход
дну годин
ну, важне информациј
и
је могу се добити и од операттера постројења у
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топланаама, а у некким случајеввима пробл
леми у снабд
девању топ
плотом су то
олико великки, да су
познати
и чак и ши
ирем кругу корисника.. Након фо
ормирања идеје
и
о про
ојекту, потр
ребно је
израдитти енергетскки биланс погона
п
или предузећа. У случају мањих
м
котлаарница, доввољно је
израдитти прелиминарни ен
нергетски биланс
б
са детаљнији
им разматр
рањем кон
нкретног
проблем
ма, док је за велике топлане, посебно
п
акко се размаатрају вели
ика улагањаа, након
прелиминарног, неопходно
н
израдити и детаљни
и енергетскки биланс. За израд
ду, како
љног енергеттског биланса, потребн
но је ангажо
овати стручн
на лица,
прелиминарног, таако и детаљ
која су добро упоззната са теххнологијом производњ
ње и дистриб
буције топл
лотне енерггије. Део
их информаација потреб
бних за изр
раду билансса већ је саадржан у уп
питнику за топлане
основни
општинског енергеетског билаанса, али јее за потреб
бе израде енергетско
ог биланса система
лиминарног тако и де
етаљног) нео
опходно пр
рикупити де
етаљније
даљинсског грејањаа (како прел
податкее који се моггу сврстати у следеће гр
рупе:
1. Под
даци о пред
дузећу, нпр.. власништвво над прои
изводним капацитетим
ма, начин наа који је
уређ
ђен купопро
одајни одно
ос и техниччки услови испоруке
и
саа испоручио
оцем топлотте изван
пред
дузећа (нпр
р. индустријсске котларнице које исп
поручују део
о топлоте заа грејање).
2. Под
даци о објекктима прикљ
љученим наа систем даљ
љинског греејања (број, категорија,, грејана
површина, инстталисани то
оплотни кап
пацитет, пре
едата количина топлотее – по категгоријама
објееката и укупно).
3. Под
даци о произзводњи потрошне топле воде.
4. Под
даци о систему за произзводњу топл
лоте:
a. Тип топлане (топлан
на, блоковска котлар
рница, топлана‐електр
рана, индуустријска
котларницаа);
новно и алтеернативно);
b. Гориво (осн
број, врста, произвођаач, година производње, снага, пројектовани
и радни
c. Котлови (б
параметри, степен корисности, претходни рем
монти, стањ
ње и сл.);
и рада, стањ
ње и сл.);
d. Горионици (број, врстаа, произвођаач, година производње, параметри
ија топлоте;
e. Рекупераци
f.

Регулација рада котловва;

g.

п
с
система
развода:
Елементи примарног
п
i. измењиваачи топлотее (пројектоваани радни параметри),
ници,
ii. разделници и сабирн

ционе пумпее (пројектоваани радни параметри)
п
итд.,
iii. циркулац
пумпе и термичка припрема горива,
р
h. Систем довода горивва (нпр. резервоари,
не станице и гасне рамп
пе итд.);
карактеристтике мерно регулацион
i.

Радни режи
ими котловаа током данаа и недеље..

даци о потр
рошњи горива (основног и алте
ернативног) и трошковвима за гориво на
5. Под
месечном ниво
оу. Пожељн
но је распол
лагати подаацима за 2‐‐3 грејне сеезоне, уз по
одатке о
врем
менским усл
ловима (среедња месечна температтура и ветро
овитост).
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6. Под
даци о потр
рошњи електричне енергије (нап
понски ниво
о, активна и реактивн
на снага,
обрачунска снаага, тарифн
ни ставови) и трошковвима на меесечном ниввоу у посматраном
иоду.
пер
даци о про
оизводњи топлоте
т
на месечном нивоу (укуупна произзводња, губ
бици на
7. Под
тран
нсформацију, сопствен
на потрошњ
ња топлоте
е, топлота испорученаа у дистри
ибутивну
мреежу, топлотаа испоручен
на крајњим корисницим
ма, губици у дистрибуц
цији) у посматраном
периоду. У слуучају топлан
не‐електран
не, односно
о термоелекктране‐елекктране, потр
ребно је
прикупити и месечне
м
под
датке о укуупној произзводњи елеектричне енергије, сопственој
рошњи и пр
редатој елекктричној енеергији на прагу електране.
потр
8. Начин припрем
ме напојне воде.
в
9. Потрошња и трошкови
т
з напојну воду и хем
за
микалије заа припремуу напојне воде на
оу у посматр
раном перио
оду.
месечном ниво
даци о евенттуалним екссцесним ситуацијама то
оком посматтраног периода.
10. Под
11. Под
даци о систему за дистр
рибуцију топ
плоте:
ски режим
a. Дужина, карактерист
к
тике, пројеектовани температур
т
м
вреловоднее и/или топл
ловодне мреже (примарне и секун
ндарне);

и

дисп
позиција

енергије заа пумпање;
е
b. Потрошња електричне
пературски режим и регулацијја рада
c. Број, караактеристике,, пројектовани темп
подстаницаа.
риоду (производни тр
рошкови,
12. Струуктура расххода на мессечном ниввоу у посмаатраном пер
амо
ортизација, текуће
т
и инввестиционо одржавање
е, запослени
и итд.).
13. Струуктура приххода на меесечном ни
ивоу у посм
матраном периоду
п
(продаја топлотне и
елекктричне енеергије).
14. Инд
дикатори енергетске
е
ефикасности производње и испоруке ттоплотне енергије
е
(спеецифични гуубици, специ
ифични трош
шкови, прои
изводни и уккупни итд.).
Након што
ш се на осснову анали
изе општих информаци
ија и показаттеља ефикаасности радаа утврде
проблем
ми и могуће мере, врши се детаљна анализа карактерист
к
тичних пар
раметара
произво
одног процееса и рада појединих
п
д
делова
опре
еме и инстал
лација. Ови
и подаци се користе
за прор
рачун поједи
иних процесса, односно
о показатељ
ља њихове ефикасности
е
и, што је неопходно
за даљуу елабораци
ију ефеката појединих мера
м
енерге
етске ефикаасности. За тту сврху, неопходно
је распо
олагати подаацима о изм
мереним процесним ве
еличинама:
1. Стваарни темпеературски режими и притисци у појединим фазама теххнолошког процеса
производње топлоте (водаа или пара итд.);
и
2. Састтав и темпер
ратура димн
них гасова;
3. Карактеристичн
ни протоци;
4. Стваарни радни параметри пумпи;
5. Стваарни радни режими у подстаницам
п
ма итд.
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Неке од
д ових података могућее је добити коришћење
ем постојећ
ће мерне оп
преме која служи
с
за
редовно
о праћење процеса, до
ок је за некке потребно
о извршити посебна меерења. Ако се врше
посебнаа мерења, потребно је обезбед
дити додатн
ну мерну опрему
о
и стручњаке који ће
спровессти потребна мерења. Приликом
П
идентификац
ције проблеема и могући
их мера, посебно су
кориснее информац
ције добијеене од страане оператера постројења или л
лица задуж
жених за
одржавање постројења и опрееме.
Топланее и систем за дистрибууцију топло
оте су веомаа сложени технички
т
си
истеми, па детаљно
д
разматр
рање мето
одологије прорачуна појединих процеса и показаттеља ефиккасности
различи
итих процеса, уређаја и опреме, од
дносно уште
еда енергијее након при
имене појед
диначних
мера, захтева од
дговарајућее специфиччно инжењ
њерско знаање. Детаљ
љна разраада ове
матике далееко превази
илази обим овога
о
прируучника. Зато
о је у тексту који следи дат
д само
проблем
оријенттациони поп
пис типични
их мера енеергетске еф
фикасности у карактери
истичним де
еловима
системаа даљинскогг грејања уз категоризацију величи
ине потребне инвестици
ије.
Приказ свих мера модернизације, рекон
нструкције, санације и одржавањаа топлотнихх извора
3‐2, а дистри
ибутивне мр
реже у Табе
ели 16‐3‐3. Препоручује
П
е се да се у сарадњи
с
дат је у Табели 16‐3
са руко
оводством топлане, сввака од нааведених мера анализзира, и на основу пр
ретходно
евиденттираних под
датака и индикатора енергетске ефикасностти и рационалног коришћења
енергијаа.
Табела 16‐3‐2:
1
Мере модернизац
ције, реконсттрукције, санације и одрж
жавања топлотних извораа
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

Мере модернизацијје, реконструкц
ције, санације и одржавања топлотних изввора
Ко
онверзија котл
лова са чврстогг и течног гори
ива на гасовито
о гориво или био‐масу
б
Високобуџеттна
Заамена котловских јединица новим,
н
са или без повећања капацитета
Високобуџеттна
Уввођење комбиноване произвводње топлотн
не и електричн
не енергије
Високобуџеттна
Реемонт котловских јединица
Високобуџеттна
Заамена витални
их делова котло
овских јединица
Високобуџеттна
Ауутоматизација котловских постројења или
и
целог сисстема даљинсског грејања Високобуџеттна
(уградња мерно
о‐регулационее опреме, уграадња система за аквизицијуу података и
цеентрално праћ
ћење и управљ
љање радом котлова или це
елог система, у зависности
од
д спољних усло
ова)
Ко
оришћење топ
плоте продукатта сагоревања гасовитих гор
рива (уградња пред‐грејача Средњобуџе
етна
вааздуха за сагор
ревање и економајзера)
Замена или реко
онструкција иззмењивача топ
плоте у примар
рном кругу
Средњобуџе
етна
Уградња мерачаа температуре димних гасоваа, садржаја О2 и CO у димним
м гасовима,
Средњобуџе
етна
уз уградњу опрееме за регулацију коефицијента вишка вазд
духа за сагоревање
од
дносно, регулацију рада гори
ионика и довод
да ваздуха
Замена циркулационих пумпи примарног кр
руга
Средњобуџе
етна
Ко
оришћење топл
лоте кондензаата код парнихх котловских по
остројења (уградња
Средњобуџе
етна
реекуператора то
оплоте у експаандеруконденззата или у експ
пандеру одсољ
љавања и
од
дмуљивања)
Меере за повратаак што је могућ
ће веће количи
ине кондензатта код парних котловских
к
Средњобуџе
етна/н
по
остројења
искобуџетна
а
Уградња електро
омотора са фр
реквентном регулацијом бро
оја обртаја за погон
п
пумпи
Средњобуџе
етна/н
и вентилатора
в
го
орионика
искобуџетна
а
Иззолација котло
ова, цевовода, резервоара и опреме
Средњобуџе
етна/н
искобуџетна
а
Реегулација рада горионика према садржају О2 у димним гасовима
Нискобуџетн
на
Уввођење додатн
ног третмана воде кроз одрж
жавање pH вре
едности
Нискобуџетн
на
Оп
птимирање дневног режима рада целог си
истема даљинсског грејања
Нискобуџетн
на
Уввођење нових процедура
п
и поступака ради
и побољшања квалитета одржавања
Нискобуџетн
на
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3

Мере мод
дернизације, реконструкциј
р
е, санације и одржавања
о
дистрибутивне м
мреже*
Угр
радња нових предизоловани
их цеви уз повеећање пречника цеви са или
и без
Високобуџеттна/
про
оширења мреж
же
средњобуџе
етна
Зам
мена дотрајалих и оштећени
их делова дисттрибутивне мреже
Средњобуџе
етна/н
искобуџетна
а
По
оправка дотрајјалих и оштећеених делова ди
истрибутивне мреже
м
Нискобуџетн
на

4

По
оправка и заме
ена топлотне изолације
и
на цевоводу
ц

1
2

Нискобуџетн
на

Табела 16‐3‐3:
1
Мере модернизац
ције, реконсттрукције, санације и одрж
жавања постр
ројења за пр
редају
топлоте
1
2
3

5
4
6
7
8

Мере модернизације
м
е, реконструкц
ције, санације и одржавања постројења
п
за предају топло
оте (подстаниц
ца) **
Прелаз са директтног на индиреектни систем напајања
н
Високобуџе
етна/ср
едњобуџетн
на
Зам
мена постојећи
их топлотних подстаница
п
новим
Високобуџе
етна/ср
едњобуџетн
на
Мо
одернизација подстаница
п
угр
радњом или доградњом
д
сисстема мерно‐регулационе
Средњобуџе
етна/н
опр
реме (регулац
ција протока у складу
с
са потр
ребама објекатта и спољном
искобуџетна
а
тем
мпературом, регулација дневног, ноћног и викенд режим
ма потрошње и регулација
бро
оја обртаја цир
ркулационих пумпи)
п
Зам
мена измењиввача топлоте саа или без пром
мене капацитета
Средњобуџе
етна/н
искобуџетна
а
Угр
радња мерача потрошње топ
плотне енергијје
Средњобуџе
етна/н
искобуџетна
а
Зам
мена пумпи, ар
рматуре, експаанзионих судо
ова и сл.
Средњобуџе
етна/н
искобуџетна
а
Изо
олација цевовода, резервоара и опреме
Средњобуџе
етна/н
искобуџетна
а
Уво
ођење нових процедура
п
и поступака
п
ради
и побољшања
а квалитета од
државања

Нискобуџетн
на

* Величина потребне инвестиције
и
зависи од дужин
не дистрибутиввне мреже обуухваћене конкретном мером
м
**Величи
ина потребне инвестиције
и
зависи од броја обухваћених подстаница
п

16.3.6
6 Индикат
тори енерг
гетске еф
фикасност
ти систем
ма даљинс
ског грејањ
ња
У наставвку су навед
дени индикаатори енергетске ефикаасности релеевантни за п
процес прои
изводње
топлотее:
1. Степ
пен корисно
ости претвар
рања енерги
ије горива у топлотну ен
нергију (на излазу из котла),
који
и представљ
ља однос изм
међу произвведена коли
ичине топло
оте (на излазу из котла) и
саго
орелог горивва [МWh/МWh]
2. Степ
пен корисно
ости претвар
рања енерги
ије горива у топлотну ен
нергију (на излазу из то
оплане),
а ко
оји представвља однос произведенаа количине топлоте (на излазу из ттоплане и саагорелог
гори
ива [МWh/М
МWh]
3. Укуп
пни енергеттски степен корисности
к
днос произве
едена
рада топлане, који преедставља од
коли
ичине топло
оте (на излазу из топлан
не) и укупнаа потрошња енергије (го
орива, електтричне
енергије ) [МWh/МWh]
4. Про
одуктивност рада I, који представља однос про
оизведена количине
к
то
оплоте (на излазу из
топл
лане) и бројја запослени
их у топлани
и [МWh/бро
оју запослен
них]
5. Про
одуктивност рада II, који
и представљ
ља однос про
оизведена количине то
оплоте (на излазу
и
из топлане) и уккупан број сати
с
рада сввих запослен
них у топлан
ни [МWh/h]
6. Про
одуктивност рада III, који представљ
ља однос годишњи трош
шкови за оссновно гориво и
произведена количине топ
плоте (на иззлазу из топлане) [EUR//МWh]
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7. Про
одуктивност рада IV, којји представљ
ља однос го
одишњи при
иходи пословања на осн
нову
напл
лате извршеених услуга испоруке то
оплотне ене
ергије и произведена количине топ
плоте
(на излазу из то
оплане) [EUR/МWh]
8. Потрошња водее по произведеној коли
ичини топло
оте, који преедставља од
днос потрош
шња
хемијски припр
ремљене воде и произвведена коли
ичине топло
оте (на излаззу из топлан
не
3
[m /МWh]
/
Због нееколико изуузетака које постоје у предузећима у Србији у настаавку су разздвојено
наведен
ни индикаттори енергетске ефикассности реле
евантни за процес
п
прои
изводње топ
плоте од
оних, реелевантни за процес ди
истрибуције топлотне енергије.
1. Степ
пен корисно
ости системаа дистрибуц
ције топлотн
не енергије, који предсттављају однос
разл
лике количи
ина топлоте предате ди
истрибутивном систему и количинаа топлоте пр
редата
крајјњим корисн
ницима и ко
оличине топ
плоте предате у дистриб
бутивном си
истему;
2. Губи
ици топлотн
не енергије по
п јединици
и дужине топловода, ко
оји престављ
љају однос разлике
р
коли
ичине топло
оте предате у дистрибуттивни систе
ем и топлотее предата кр
рајњим
корисницима и укупна дуж
жина топловвода [МWh/km];
3. Губи
ици топлотн
не енергије у систему за
з дистрибуцију топлотне енергијее, који предсстављају
недостајућу вреедност до 1 или до 100
0% степен ко
орисности система
с
дисстрибуције топлотне
т
енергије, у зави
исности у ко
ојим величинама је израажен;
4. Про
одуктивност рада I, којаа представљ
ља однос ко
оличина топ
плоте предаата дистрибутивном
систтему и број запослених у систему за дистрибуц
цију топлотее [МWh/бро
оју запослен
них];
5. Про
одуктивност рада II, ко
оји представвља однос годишњи приходи
п
пословања наа основу
напл
лате извршеених услуга и број запо
ослених у си
истему за ди
истрибуцију топлоте [EU
UR/броју
запо
ослених];
6. Потрошња елекктричне енеергије по јед
диници дужи
ине топлово
ода [МWh/kkm];
7. Потрошња елеектричне енергије
е
по
о количинаа топлоте предата преносном систему
[МW
Wh/МWh];
8. Губи
ици воде по
о јединици дужине
д
топл
ловода [m3/km].
Коначно
о, за случај да се произзводње и ди
истрибуције
е топлотне енергије
е
обааљају у скло
опу истог
предузееће, индиккаторе продуктивности
и рада тр
реба давати
и интеграл
лно. Посебно, као
интеграални индикаатор за свакуу годину (грејну сезону) треба одреедити и:
1. нормализованаа потрошњаа примарне енергије за грејање (горива)
(
свеедену на кввадратни
метар грејане површине.
п
Нормал
лизована потрошња примарне енергије за
з грејање,, одређује се у скл
ладу са
Правилником којим се уређујје образац годишњег извештаја
и
о остваривању циљева уштеде
енергијее.
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16.4 Водовод
В
и канализација
Јавна ко
омунална предузећа
п
ч
чија
је делаатност снабд
девање вод
дом за пићее, пречишћаавање и
одвођењ
ње атмосфеерских и оттпадних вод
да имају зад
датак да об
безбеде одговарајући обухват,
обим и квалитет комуналних
к
х услуга, којји подразум
мева нарочито: здравсствену и хи
игијенску
исправн
ност према прописани
им стандар
рдима и нормативима, тачност у погледу рокова
испорукке, сигурносст и заштитту корисника у добијаању услуга, поузданосст, приступаачност и
трајностт у пружањ
њу услуга. Као и за остале
о
комуналне усл
луге, Влада Републике
е Србије
прописуује:
1) минимални
и обим који обухвата по
одручја, одн
носно број сттановништвва за које се пружа
одређена комунална услуга;
омуналне усслуге;
2) учесталост пружања ко
муналне усл
луге;
3) садржај ком
к
и ефикасностти пружања услуга.
4) показатељ квалитета
1 Системи
и за снабд
девање водом за пић
ће
16.4.1
На Слици 16‐4‐1 је
ј приказан
на упрошћеена шема система
с
за снабдевањ
ње водом за
з пиће,
пречишћавање и од
двођење атмосферскихх и отпаднихх вода, са оссновним елеементима.

Слика 16‐4‐1: Упро
ошћена шемаа система за снабдевање
с
водом за пи
иће, одвођењ
ње и пречишћ
ћавање
атмосферсских и отпадн
них вода [1]

Као изввор снабдеввања водом
м се користте површин
нске и подзземне воде.. Површинсске воде
потичу из
и природних и вештаччких језера, потока и ре
ека. С друге стране, у мн
ногим подручјима у
којима су падавинее оскудне, значајан
з
удеео у укупном
м снабдевањ
њу водом чи
ине подземне воде.
Подзем
мне воде насстају од воде која понир
ре са површ
шинског тереена или из п
површинских базена
воде и изнад непропусних сл
лојева обраазује подземну акумул
лацију водее. Према по
одацима
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Републи
ичког завод
да за статисстику [2], у току 2014. године на територији Републике Србије,
проценттуални удео
о површинсских вода у односу на укупну вред
дност захвааћене питке
е воде је
износио
о 31,7%, док
д
је удео
о подземни
их вода иззносио 68,3%. Такођее, интересаантно је
напоменути да статтистички по
одаци за преедметну год
дину на територији АП Војводине показују
да је заххваћена питтка вода 100
0% била из подземних
п
вода.
в
У општеем случају, водоводни
в
с
системи
се састоје
с
од сл
ледећих објеката ‐ технолошких це
елина –
Слика 16‐4‐1:
(
ил
ли цевасти и рени бунаари) или
1. изворишта (водозахваата) – подзеемне воде (каптаже
водозахвати површинсских вода (реке, језера, вештачке акумулације));
остројења за
з прерадуу – (пумпее, пумпне станице,
с
2. транспорта сирове воде до по
цевоводи, отворени
о
каанали, тунел
ли);
ња сирове воде–
в
(резервоари сиро
ове воде);
3. складиштењ
оде– (с обззиром на квалитет
к
вода готово обавезна теехнолошка целина,
4. прераде во
примена теехничко‐техн
нолошких поступака у многоме
м
заввиси од квалитета сиро
ове воде
и њеног хеемијског сасстава – подземне воде
е (поступци прераде: ааерација, ре
етензија,
филтрација и хлорисаање и др.), површинскке воде (би
истрења, пеешчана фил
лтрација
озонација, филтрација воде кроз филтере од
д активног угља и завр
ршна дезин
нфекција
хлором));
ње питке во
оде– (резервоари воде за пиће);
5. складиштењ
е– (пумпне станица
с
са пумпама
п
које раде у пар
ралелној спр
рези);
6. транспорта питке воде
ивног систем
ма– састоји се од:
7. дистрибути
7.1 дистрибутивне мр
реже ‐ система цевово
ода примар
рне (главни цевоводи великих
ика) и секундарне мреже (разво
од од главн
них чвориш
шта до прикључака
пречни
потрош
шача) укључуујући ту и припадајућу
п
арматуру (вентиле, реегулационе вентиле,
в
и водовводне прикљ
ључке са водомерима и арматуром
м водомера);
7.2 резервоарa воде за пиће (гр
равитациони
и резервоар
ри), изграђеених по праавилу на
м тачкама у систему, чија је наамена израавнавање дотока
д
и
највишим зонским
потрош
шње воде (п
покривање шпицева дневне
д
потр
рошње водее и пуњењаа у току
ноћи, када
к
је прои
изводња во
оде већа од
д потрошње), као и одр
ржавање по
отребног
притиска у дистриб
бутивној мр
режи;
7.3 пумпни
их станица високог притиска
п
(б
бустер пумп
пне станиц
це) чија је намена
снабдеевање водом
м највиших висинских зона
з
у дистр
рибутивној м
мрежи;
р и потрошњ
ња воде
8. потрошача–– домаћинсства, индусттрија, комерцијални, јаавни сектор
посебне ко
омуналне наамене (хидр
ранти, водаа за прање улица, вод
да која се тр
роши на
грађевинским локацијама, вода за
з заливање паркова и других зеелених повр
ршина и
сл.).
ма се сусреећу веома различити
р
системи
с
за снабдевање водом, од
д малих
У нашим општинам
да којима управљају
у
јеединице локалне само
оуправе (или
и чак меснее заједнице
е), преко
водовод
системаа који се наапајају водо
ом из некол
лико водозаахвата и фаб
брика воде какве се суусрећу у
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великим
м градовим
ма, па све до
о регионалн
них системаа који подм
мирују питко
ом водом неколико
јединиц
ца локалне самоуправе
с
.
Мали месни
м
водовводи настајуу најчешће кроз
к
неки вид самооргганизовања становникаа насеља
(самофи
инансирањее) и у великком броју сл
лучајева читтав систем се
с састоји од
д резервоар
ра питке
воде (каптажа извора чисте воде
в
без по
остројења заа прераду воде),
в
малее пумпне сттанице и
дистриб
бутивне мрееже (у одређ
ђеном бројуу случајева напајање во
одом може бити гравиттационо,
без пум
мпе, односно
о пумпне стаанице у систтему).
Градски
и водоводи су најчешћее велике организације које у оквир
ру територи
ијалне грани
ице могу
имати неколико
н
зассебних посттројења за прераду
п
вод
де, више пум
мпних станица и дистри
ибутивни
систем (нпр. ЈКП Бееоградски водовод и каанализацијаа обухвата подручје 12 градских оп
пштина и
пет посстројења за прераду воде, док сввака од пре
еосталих пеет градских општина на
н својој
територ
рији има со
опствено ЈК
КП која снаабдева водо
ом потрошаче на тер
риторији наведених
градски
их општина)..
Регионаални систем
ми за снаб
бдевање во
одом најчеш
шће снабдеевају водом
м више граадова и
општина. Овакви системи су прилично сложени и састоје сее од акумул
лација, фаб
брика за
прерадуу воде и маггистралних цевовода саа припадајућ
ћом арматуром са развводом до граадских и
општинских водоввода. Значаај оваквих система ле
ежи у савр
ременом уп
прављању воденим
в
ресурси
има, као и:


централизо
ованим и см
мањеним сп
пецифичним
м инвестицијама с обззиром на повећани
број потрош
шача у систеему,



повећаној сигурности
с
р
рада
и снабд
девања вод
дом.

Регионаални водово
оди не искљ
ључују постојјање градскких и општин
нских водоввода, чија об
бавеза и
даље остаје
о
снабд
девање вод
дом и одрж
жавање дисстрибутивно
ог система на територ
рији ЈЛС.
Добар пример
п
представља Регионални во
одоводни систем Рзав,, који водом
м снабдева следеће
градовее: Ариље, По
ожега, Лучаани, Чачак и Горњи Мил
лановац. Ви
исински пол
ложај постро
ојења за
прерадуу воде у овом регионалном систему, обезбеђ
ђује гравитаационо дово
ођење сиро
ове воде
из акум
мулације Ариље као и гравитацион
г
но одвођењ
ње воде до градских реезервоара у Ариљу,
Пожеги, Лучанима и Чачку. Вода
В
за Гор
рњи Милано
овац се довводи гравиттацијом до пумпне
станицее лоциране испод Гор
рњег Милан
новца, одаккле се потискује до јједног од градских
г
резерво
оара [3].
Према подацима Републичко
ог завода заа статистикуу [2], у току 2014. год
дине на тер
риторији
ике Србије, процентуал
лни удео до
омаћинставва прикључеених на систем за снаб
бдевање
Републи
водом за
з пиће изно
оси 83,4%.
16.4.2
2 Системи
и за одвођ
ђење и пре
ечишћавањ
ње атмос
сферских и отпадни
их вода
У Репуб
блици Србији
и, у већини случајева ЈК
КП која се баве снабдеввањем водо
ом за пиће обављају
о
и послове одвођења и преечишћавањаа атмосфер
рских и оттпадних во
ода. Отпадн
не воде
предстаављају све употребљен
у
е воде, одн
носно канализационе и атмосферске воде (кишница и
сливне воде). Сваки
и од систем
ма овог типа требао би да
д има след
деће техноло
ошке целине (Слика
16‐4‐1):
9. колекторскки систем – (мреж
жа канализзационих цеви, сливника, кол
лектора,
колекторских канала и тунела, дуж
ж којих се оттпадна водаа скупља из стамбених, јавних и
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комерцијал
лних објекаата и отпад
дна вода из претход
дно третирааних индусстријских
објеката, каао и са инф
фраструктурних објекатта (путева, улица
у
и сл.)), и транспо
ортује ка
једној или већем
в
бројуу сабирних станица);
с
10. систем за одвођење атмосферсских и отпаадних водаа – (канали
изациона мрежа се
пројектује тако да се
с транспорт отпадни
их вода, гд
де год је то могуће
е, врши
м и сложенијим систем
мима постоје и пумпне станице
гравитационим путем, али у већим
ористе рад
ди пребаци
ивања отпаадних водаа са сабирника до главних
које се ко
колекторских канала и тунела, или
и до постројења за прер
раду отпадн
них вода);
11. постројење
е за пречиш
шћавање (тр
ретман) отпадних водаа – (порекло
о и састав отпадних
о
вода дирекктно утиче на избор примарних,
п
секундарних или терцијарних метода
м
и
третмана за
з пречишћавање отпаадних вода, који могуу бити мехханички, биолошки,
напредни, физичко‐хем
ф
мијски и хем
мијско‐биол
лошки);
е за пречиш
шћавање (ттретман) чв
врстог отпад
да (муља) – (прерада чврстог
12. постројење
отпада укљ
ључује ситњеење, сушење, спаљивањ
ње, одвођење створене мешавине
е воде и
пепела);
13. постројење
е за произвводњу елекктричне ене
ергије на гас
г из постр
ројења за третман
комуналних отпадних вода – (про
оизведена електрична
е
енергија се може кори
истити за
сопствену потрошњу
п
у постројењуу за пречишћ
ћавање отпаадне воде);
14. постројење
е за претход
дно пречишћавање инд
дустријскихх отпадних ввода– (пре него
н
што
индустријскка отпадна вода досспе у коле
екторски си
истем, она би морал
ла бити
пречишћена у намеенски изгр
рађеном постројењу за пречишћавање отпадне
индустријскке воде).
Врста, број
б
и начин
н примењен
них третман
на отпаднихх вода можее бити пром
менљив. Временско
трајањее одређенихх третмана и сама природа истих у великој мери зависи од састава и порекла
отпаднее воде. Примена треттмана захтеева изградњ
њу спољаш
шњих резер
рвоара или лагуна.
Величин
на ових резервоара и лагуна је у директно
ој пропорцији са жељ
љеним капацитетом
прерадее.
Стање у погледу пр
речишћавањ
ња отпаднихх вода у Републици Ср
рбији није н
на задовољаавајућем
нивоу. Према под
дацима Реп
публичког завода
з
за статистику [2], у токуу 2013. год
дине на
територ
рији Репуб
блике Срб
бије, процеентуални удео дом
маћинстава прикључених на
канализзациону мреежу износи 57,6%, док проценат сттановништвва који је об
бухваћен тре
етманом
за преччишћавање отпадних вода
в
износи
и 10,5% (од
д тога: повеезани најмаање на секуундарни
третман
н – 9,3%). Постројења
П
за пречишћ
ћавање отпаадних комуналних вод
да има веом
ма мало.
Постројења која рааде имају проблеме у раду:
р
засипање песком
м, хидрауличка преопте
ерећења
услед инфилтрациј
и
је и уласка атмосферскких вода, заагађења индустријским
м отпадним водама
услед одсуства
о
или неправил
лности у рааду уређаја за предтреетман индуустријских отпадних
о
вода, застарела
з
и неисправн
на опрема.. Један од највећих проблема у раду постојећих
постројеења односи
и се на трош
шкове рада и амортизације, који су већи од средстава која ЈКП
и пречишћ
прикупљ
љају од нааплате за одвођење
о
ћавање атм
мосферских и отпадни
их вода.
Економска неодрж
живост и теххнички проб
блеми у рад
ду су већ до
овели до заттварања од
дређеног
броја по
остројења за пречишћавање отпад
дних вода у Србији.
С
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16.4.3
3 Накнаде за коришћ
ћење воде
е и начин наплате
н
Према важећем
в
Закону о водаама [4], јавна или јавно комуналнаа предузећа која пружајју услугу
снабдеввања водом
м за пиће суу, између осталих,
о
обввезници плааћања накн
наде за коришћење
водног добра с обззиром да во
оду захваћену из површ
шинских и подземних
п
ввода након прераде
користее за снабдеевање водо
ом за пићее системом јавног вод
довода и/или регионаалним и
вишенаменскимхид
дросистеми
има захватаају и дистри
ибуирају во
оду. Накнад
да се плаћаа према
количин
ни [m3] и кввалитету заххваћене вод
де. Према истом
и
закон
ну, накнада за испуште
ену воду
плаћа се
с за непоср
редно или посредно
п
исспуштање воде у реципијент или јавну канал
лизацију.
Јавна предузећа
п
или јавна комуналнаа предузећ
ћа која врш
ше сакупљ
љање, одвођење и
пречишћавање отп
падних и аттмосферски
их вода сисстемом јавн
не канализаације су обвезници
плаћањ
ња наведенее накнаде, као
к и накнааде за загађ
ђивање вода (уколико испуштају загађене
з
отпаднее воде у сопствену канализаци
ију, водотокке, канале,, језеро, акумулацију и сл.).
Надокнада за испуштену воду се у овом случају
с
плаћ
ћа према кол
личини [m3] и врсти испуштене
отпаднее воде. На почетку
п
свакке календар
рске године Влада доно
оси Уредбу [5], којом пр
рописује
висину накнаде за коришћењее вода, накн
наде за испууштену водуу, као и накнаду за загаађивање
вода.
У ингер
ренцији ЈП и ЈКП којаа пружају услуге снаб
бдевања во
одом за пи
иће и одво
ођења и
пречишћавања атм
мосферских и отпаднихх вода је деф
финисање тарифног
т
система укљуучујући и
износе накнаде за одређене тарифне стаавове. Сагласност на предлог
п
тарифног систе
ема даје
скупшти
ина општине односно града.
г
Стогаа у пракси изглед
и
рачун
на за наплатту утрошене
е воде и
одведен
не отпадне воде варир
ра од једнее до друге општине
о
односно градаа. У највеће
ем броју
случајевва можемо
о разликоваати тарифнее ставове за
з утрошен
ну воду за дефинисан
не групе
потрошача, за одвођење и пр
речишћавањ
ње отпадних вода (по групама по
отрошача), док
д се у
одређен
ном броју случајева
с
јаввља и фиксна надокнада по прикљ
ључку. У оп
пштем случаају групе
потрошача могу бити домаћи
инства и осстали потро
ошачи. Нијее реткост д
да се група осталих
потрошача разврстта у неколикко засебнихх група нпр. корисници чији се тро
ошкови финаансирају
на тереет буџета, СРЦ,
С
предуззећа, радње и установве као једи
инствена гр
рупа и сл. Крајњим
К
корисни
ицима водаа се најчешћ
ће обрачунава и фактуурише на основу
о
очитавања водо
омера, а
количин
на утрошенее воде на фаактури пред
дставља разл
лику измеђуу два очитан
на стања во
одомера.
У зградаама у којим
ма се утрошаак воде мер
ри преко јед
дног заједни
ичког водом
мера на водо
оводном
прикљуучку (за случај где нема уграђених индивидуал
и
лних водомеера), накнад
да за утроше
ену воду
се дели
и на јединсствен начин
н за све кориснике. Наајчешћи критеријуми ккоје одређуују сами
корисни
ици могу би
ити површин
на стамбено
ог, односно пословног простора [m
m3/m2] или по броју
корисни
ика стамбен
ног или поссловног про
остора. Поттрошачима који немајуу уграђен водомер
в
утрошен
на вода се најчешће фактурише
ф
п
паушално
или
и проценттуално (у заависности од
о групе
потрошача и врсте делатности), а у складуу са нормати
ивима потро
ошње.
4 Методол
логија сп
провођења
а енергет
тског би
иланса у системи
има за
16.4.4
снабдева
ање водо
ом и си
истемима за одво
ођење и пречишћ
ћавање
отпадни
их вода
У јавним
м предузећи
има чија је делатност
д
с
снабдевање
, одвођење и пречишћавање воде
е јасно је
уочљива узрочно последичн
на веза изм
међу захваатања, прер
раде, трансспорта, поттрошње,
одвођењ
ња и пречи
ишћавања воде
в
с једнее, и потрош
шње енергијје с друге сстране. Одмах после
операти
ивних трошкова особљ
ља, трошковви за утрош
шену енерги
ију представвљају најзначајнији
удео у структури трошкова
т
нааведених процеса. Поттрошња елеектричне ен
нергије је директно
д
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повезан
на са готово
о свим фазама процеса, али треба имати на уму
у да прил
ликом пројектовања
системаа и објеката за снабдевање водом за пиће, као
о и система за одвођењ
ње и пречиш
шћавање
отпаднее воде, енер
ргетска ефикасност често није узим
мана у обзи
ир као основвни критери
ијум. ЈКП
која пруужају услугее снабдевањ
ња водом за
з пиће и/и
или одвођењ
ње и пречи
ишћавање отпадних
о
вода по
о правилу имају
и
велики простор и могућностти пре свегаа за смањењ
ње губитакаа воде у
системуу а самим тим и за дод
датно смањење потрош
шње електричне енерги
ије као и по
овећања
вредноссти степенаа корисности у одређеним фазама процеса. На Слици 1
16‐4‐2 је пр
риказана
методол
логија за сп
провођење биланса
б
поттрошње вод
де и енерги
ије у системима за снаб
бдевање
водом за
з пиће и/ил
ли одвођењ
ње и пречишћ
ћавање отпадних вода..

Сликка 16‐4‐2: Методологија за
з спровођењ
ње биланса во
оде и енерги
ије [6]

ђење овако
о дефинисаане методол
логије зави
иси од техн
ничке стручн
ности лица која су
Спровођ
укључен
на у процесс реализације. У многом
ме доступно
ост и поуздааност податтака имају директан
д
утицај на квалитетт спроведееног енергетског билан
нса. С обзи
иром на сл
ложеност те
ехничко‐
техноло
ошких система, као и наа читав вари
ијетет опрем
ме која се мо
оже наћи у о
оваквим сисстемима
за спровођење озб
биљне и деттаљне анализе неопходно је ангаж
жовање стр
ручњака раззличитих
профила (формираање тима гр
рађевинске, машинске, електро, теехнолошке, економске струке).
Такође, битно је уккључити у чи
итав процесс и оперативно радно особље
о
јер се неке врл
ло важне
информ
мације могу добити упр
раво од особ
бља које је на
н дневној бази
б
ангажо
овано на пословима
управљања и одрж
жавања у оваквим систеемима. Прикупљање по
одатака прее свега подр
разумева
одређивање границе система за снабдевање водом за пиће, од
дносно систтема за одво
ођење и
пречишћавање отпадне водее, дефиниссање одговварајућих функционалн
ф
них шема система
(подсисстеми, утврђ
ђивање меерних местаа у системуу (мерачи протока и мерачи по
отрошње
електри
ичне енергије), утврђивање јасн
них токова воде и енергије. ТТакође, за систем
снабдеввањем водо
ом за пиће неопходно
н
ј прикупити:
је
 опште подаатке (подаци о ЈКП, назив, структуура власниш
штва, одговворно лице, адреса,
подаци о оссоби за конттакт, организациона ше
ема ЈКП, систтем менаџм
мента);
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 податке о технолошкким целинаама унутар
р система – мапирањ
ње системаа (извор
п
д
документац
ција, техниччка документација, пр
роцесни дијаграми,
података: пројектна
технички цртежи – деетаљне шем
ме опреме и цевовода,, шема дисстрибутивне мреже:
путства за рууковање);
примарне и секундарне мреже, уп
 изво
ори водоснаабдевања: подземна
п
воде, површинске воде: каптирани
и извори
или водозахвати на рекамаа језерима;
ориште (вод
дозахват) изглед
и
(шем
ма), капаци
итет извори
ишта (водо
озахвата)
 изво
и/ил
ли бунарско
ог поља (бро
ој бунара, рааспоред, кап
пацитет);
 пумп
пе за трансп
порт сирове воде;
 бројј резервоараа сирове вод
де, одговарајуће запремине резер
рвоара;


по
остројење заа прераду си
ирове воде (изглед, тип
п, капацитетт);

 пумп
пна станицаа воде за пић
ће (шема пуумпне стани
ице, број пум
мпи, типови
ии
караактеристике уграђених пумпи (снагга, напор, пр
роток, степеен корисностти,
брзи
ина обртањаа, број радних сати);
 дисттрибутивни систем (шем
ма система, примарна и секундарн
на мрежа, пр
ратећа
армаатура, зонир
рање систем
ма):
 дужина мреже и бр
рој прикључака,
мензије,
 подаци о врсти и карактеристтикама цевовода по трасама (дим
т
материјал, облоге, трење),
 подаци о арматури (врста, тип, карактерисстике, димензије),
 број реззервоара воде за пиће, запремина резервоараа,
 број бусстер пумпни
их станица (карактеристике уграђ
ђених пумпи
и (снага,
напор, проток,
п
степен корисности, брзина обртања, број радних сати)).
с
биланс вод
де на дневвном, месеччном и год
дишњем ни
ивоу (количчина сировве воде,
б
и
извезена
ко
оличина сирове воде, потрошња си
ирове воде, губици сир
рове воде, количина
п
прерађене
в
воде
за пић
ће, увезена количина воде
в
за пиће, губици у систему (сттварни и
п
привидни
г
губици),
неф
фактурисанаа регистроввана потрош
шња, регисстрована по
отрошња
(
(фактурисан
на измеренаа и фактуриссана неизме
ерена потро
ошња);
п
податке о потрошњи
и електричне енергијје у одговварајућим деловима система
(
(напонски
ниво, обраачунска снаага, потрош
шња активне енергије (дневна и ноћна
п
потрошња),
реактивна енергија)
е
у последње три године;
п
податке о карактеристи
к
ичним радн
ним режими
има: дневни
и, ноћни, леетњи, зимскки радни
р
режим;
п
податке о потрошачи
има (укупан
н број кор
рисника у систему, б
број домаћ
ћинстава
п
прикључени
их на систтем, потрошња воде у домаћи
инствима, потрошња воде у
и
индустријск
ком, комерц
цијалном и јаавном секто
ору);
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м
мерна опреема (постојеећи мерни уређаји
у
у си
истему: мераачи протокаа, мерачи притиска,
м
мерачи
ниввоа у резервоарима, мерење
м
потр
рошње елекктричне енеергије, дисп
позиција
п
постојећих
м
мерних
места у системуу, поузданост постојећи
их мерних ууређаја, недостајући
м
мерни
урееђаји, устааљена пракса монитторинга по
отрошње вводе, приттиска у
д
дистрибутив
вном систем
му и потрош
шње енергије
е);
 податке о осталој
о
опрееми, уређаји
има (тип, раадне каракттеристике, го
одина прои
изводње,
број раднихх сати, снагаа, степен кор
рисности);


податке о начину упр
рављања сисстемом;



подаци о начину обраачуна и напл
лате испоруучене воде (тарифни
(
систем).

Први корак
к
у пр
роцени поттрошње енеергије и трошкова
т
у системима за одвођење и
пречишћавање атм
мосферскихх и отпадни
их вода је лоцирање енергетских потрошачча. Такав
приступ
п подразуумева јасн
но дефин
нисање примењенихх третман
на пречиш
шћавања
(прелим
минарно, пр
римарно, секундарно и терцијарно
о пречишћаввање), као и дефинисањ
ње листе
одговар
рајуће електромашинске опреме у наведеним третман
нима. За си
истем одво
ођења и
пречиш
шћавања атм
мосферскихх и отпаднихх вода неоп
пходно је прикупити:
 опште подаатке (подаци о ЈКП, назив, структуура власниш
штва, одговворно лице, адреса,
подаци о особи за контакт,
к
ор
рганизацион
на шема ЈК
КП, систем менаџмента, број
корисника (становника
(
а) покривених услугом канализаци
ије отпаднихх вода, бројј насеља
покривенихх услугом каанализације отпадних вода, број пр
рикључака у систему од
двођења
отпадних во
ода, дужинаа канализационог систе
ема);
т
м целинамаа унутар сисстема – мапи
ирање систеема (детаљн
не шеме
 податке о технолошким
колекторских системаа и пратећее опреме, постројењаа за третман отпадни
их вода,
м
извор
р податакаа: пројектна докумен
нтација, процесни дијаграми,
третман муља,
техничка до
окументацијја, технички
и цртежи и упутства
у
за руковање);
р
 пумпне стан
нице за тран
нспорт отпадних вода (шема пумпне станице, број пумпи
и, типови
и карактери
истике уграађених пумп
пи (снага, напор,
н
прото
ок, степен ккорисности,, брзина
обртања, бр
рој радних сати);
с
ћавање отпаадне воде (ш
шема, прим
мењени треттмани, капац
цитет);
 постројењее за пречишћ
биланс отпаадне воде на дневном
м, месечно
ом и годиш
шњем нивоуу (укупна количина
б
п
прикупљени
их отпаднихх вода (удеео домаћин
нстава, удео
о индустријје и комерц
цијалног
с
сектора,
удеео атмосфер
рских вода), извезена количина
к
оттпадне водее, увезена количина
о
отпадне
вод
де, количина инфилтрације односн
но ексфилтр
рације воде, количина прилива
и количина испуштања преливањеем, укупна запремина
з
н
непречишће
ене воде испуштене
у реципијен
нт, количинаа транспорттоване отпадне воде, укупна
у
запр
ремина преччишћене
в
воде
(удео пречишћава
п
ања примар
рним, секунд
дарним и теерцијарним третманом)), укупна
з
запремина
пречишћене воде испуштене у реципијент,
р
личина преччишћене
укупна кол
о
отпадне
вод
де која се по
оновно кори
исти);
 податке
п
о потрошњи ел
лектричне енергије
е
у од
дговарајући
им деловим
ма система – пумпна

сстаница и систем
с
за пречишћавањ
ње отпадне
е воде (напо
онски ниво, обрачунскка снага,
активне ен
п
потрошња
нергије (дн
невна и но
оћна потрошња), реакктивна енергија) у
п
последње
тр
ри године;
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п
податке о осталој
о
опрееми, уређаји
има (тип, раадне каракттеристике, го
одина прои
изводње,
б
број
раднихх сати, снага, степен кор
рисности);


податке о начину упр
рављања сисстемом;

подаци о начину
н
обр
рачуна и нааплате одвођења и пречишћава
п
ња отпадних вода
п
(
(тарифни
си
истем).
На осно
ову прикупљ
љених податтака могуће је израдити
и јасне шемее токова вод
де (отпадне
е воде) и
успоставити одговарајуће кор
релације са потрошњо
ом електриччне енергијје, односно
о биланс
воде и енергије. Пре него што
ш се крен
не у анализу прикупљ
љених податтака, неопхходно је
спровессти валидац
цију односн
но провери
ити поуздан
ност прикупљених по
одатака (изм
мерених
вредноссти). Управо
о анализом
м података добијених из билансаа воде и енергије могу се са
великом
м сигурношћу идентиф
фиковати мееста у систе
ему у којим
ма је могућее остварити
и уштеде
воде и енергије. Пре свега, у овој фаази процесаа неопходн
но је дефинисати инд
дикаторе
енергеттске потрошње и изврш
шити њихово
о поређење са теоријскким вредносстима, вред
дностима
добијен
ним у неком
м другом сли
ичном систеему или укол
лико је овакква добра пр
ракса успосттављена
дужи низ
н
година могуће јее спровести
и унутрашњ
ње поређењ
ње одговар
рајућих инд
дикатора
енергеттске ефикассности. Тако
ође, на осн
нову прикуп
пљених под
датака и сп
проведене анализе
могуће је дефинисаати критична места у си
истему и спр
ровести дод
датне енергеетске прегле
еде (нпр.
испитиввања и мер
рења у пумпној станиц
ци, једној од
о пумпи, мерење
м
поттрошње еле
ектричне
енергијее на неком од вели
иких потрошача). На основу спроведених радњи мо
огуће је
предлож
жити читав сет мера за смањењ
ње губитака воде у систему и по
овећање енергетске
ефикасн
ности самогг система. Рууководство ЈКП доноси
и одлуку о спровођењу предложен
них мера
која мо
ора садржатти опис плааниране мере или акти
ивности, особу одговорну за реал
лизацију
мере или
и
активно
ости, датум
м започињаања реализзације мерее или активности, планирани
временски рок за завршетак мере или активности, предвиђене мере пр
раћења успе
ешности
реализаације, разло
оге за одлагаање или преекид мере или
и активности. Такође,, као прилогг одлуци
мора постојати кр
ратка cost‐benefit анализа, као и процена вредности го
одишњег см
мањења
губитака односно смањења
с
по
отрошње енергије изражена у физи
ичким и новвчаним једи
иницама.
Након реализацијее мера и активности, руководсттво ЈКП сп
проводи ко
онтролу осттварених
резултата (смањењ
ња губитака и повећањее енергетске
е ефикасностти у системуу).
16
6.4.4.1 Биланс воде и енергије
е
у системима
с
за снабдева
ање водом за пиће
На Слиц
ци 16‐4‐3 је приказана упрошћена
у
ема за снабд
девање вод
дом за пиће. Ознаке
шема систе
на пред
дметној сли
ици усклађеене су са ознакама
о
наа Слици 16‐‐4‐1. Први корак је захватање
сирове воде са извворишта (1), на коме се налази буунарско пољ
ље са већим
м бројем буунара, из
којих пуумпе (2) црпе сирову воду
в
и тран
нспортују је ка систему за прерадуу сирове во
оде (3,4).
Након прераде,
п
пи
итка вода се
с најчешћее транспорттује ка резеервоарима воде за пи
иће. Део
прерађеене воде сее у систему може користити за исп
пирање фил
лтера у посттројењу за прераду
воде (4). Радом јед
дне или виш
ше пумпи (паралелна спрега) у пуумпној стан
ници (6), вод
да се из
резерво
е ка дистри
оара воде за пиће (5) транспортуј
т
ибутивном систему
с
(7). У пумпној станици
или неп
посредно изза ње по пр
равилу се налази мераач протока (6а),
(
који меери проток воде за
пиће каа дистрибуттивном систему. У јед
дноставнијим системим
ма се вода за пиће директно
д
транспо
ортује ка кр
рајњим потрошачима кроз
к
систем
м примарни
их и секунд
дарних цево
овода. У
сложенијим системима, у склопу дисттрибутивногг система, може бити
и изграђен
но више
гравитационих реззервоара (7.2), који се по правилу граде на највишим зонским таачкама у
системуу и чија је функција
ф
изр
равнавање дотока и по
отрошње во
оде као и од
државање жељеног
ж
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притискка у дистрибутивној мр
режи. У сло
оженим сисстемима за снабдевањ
ње водом заа пиће у
склопу дистрибутивног систем
ма могу битти изграђене пумпне сттанице висо
оког притисска (7.3 ‐
бустер пумпне станице), које могу бити изграђене заједно
з
са резервоари
р
ма, или безз њих, и
чија је намена
н
снаб
бдевање вод
дом највиши
их висински
их зона у дисстрибутивно
ој мрежи.

Сл
лика 16‐4‐3: Анализа
А
токаа сирове воде
е и воде за пиће
п
у систем
му за снабдеввање водом [6]

Међунаародно удр
ружење за воду IWA (Internation
nalWaterAsso
ociation) је још 2000. године
израдил
ло нову меттодологију за
з спровођеење анализе
е и контрол
ле губитака. Заправо, раади се о
стандар
рдној метод
ди за одређ
ђивање бил
ланса воде која је применљива заа различите
е типове
системаа за снабд
девање вод
дом без об
бзира на њихову
њ
сло
оженост, вееличину и намену,
укључујући ту и подсистеме
п
у систему снабдевањ
ња водом. На Слици 16‐4‐4 је приказан
п
шематски приказ методологиј
м
је у којој сее прати ток воде од тренутка њен
ног захватањ
ња па до
испорукке крајњим корисницим
ма.
Од укуп
пне количин
не сирове во
оде која се захвати
з
на изворишту, један део си
ирове воде се
с губи у
системуу од фазе заахватања закључно са постројењем
п
м за прерад
ду воде за п
пиће (губици
и сирове
воде, неефактурисан
на ауторизо
ована потрош
шња сирове
е воде и поттрошња сиро
ове воде). Такође,
Т
у
том дел
лу процеса могуће
м
је даа у одређен
ним системи
има одређена количина сирове во
оде буде
увезенаа, односно извезена
и
(у односу на постављенуу границу си
истема). Укуупна количи
ина воде
за пиће прерађене у постројењ
њу је једнакаа:
( G,SV+ QNAP,SSV+ QP,SV) + QSV,UV ‐ QSV,IZV
QVP = Qzsv – (Q
где су:
QVP

‐ Уккупна количчина воде заа пиће прерађена у сопственом посстројењу;

Qzsv
QG,SV

‐ Уккупна количчина сирове воде захваћ
ћена на сопственом извворишту;
‐ Гуубици сировве воде;

QNAP,SV ‐ Нефактурисана ауторизо
ована потрошња сировее воде;
QP,SV

‐ Потрошња си
ирове воде;

QSV,UV

‐ Уккупна количчина увезене сирове во
оде;

QSV,IZV

‐ Уккупна количчина извезене сирове воде.
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Слика 16‐4
4‐4: Методологија одређи
ивања приви
идних и ствар
рних губитакаа воде [7‐9]

У општеем случају, укупна
у
коли
ичина воде за
з пиће којаа је испоруччена у дистр
рибутивни систем
с
је
једнака:
QDS = QVP + QVP,UV ‐ QVP,IZVV
где су:
QVP

‐ Укупна количина воде за пиће пре
ерађене у со
опственом п
постројењу;

Q VP,UV

‐ Укупна количина увезе
ене воде за пиће;

QVP,IZV ‐ Укупна количина извеззене воде заа пиће.
нији корак у изради биланса воде представљаа одређивање количин
не воде којаа улази у
Најважн
систем, с обзиром да у систем
му за снабдеевање водо
ом може битти више извворишта (буунарских
поља саа већим бро
ојем бунара)), каптирани
их извора ил
ли водозахввата површи
инских вода. Управо
због тогга мерење протока
п
упр
раво на свим
м овим локаацијама је од
о непроцењ
њивог значаја, као и
исправн
ност и тачно
ост мерних уређаја (меерача прото
ока) који мо
орају бити у исправном
м стању,
добро одржавани
о
и редовно еталонирани
е
и у законски
и прописаним роковимаа.
Од укуп
пне количин
не испоручеене воде заа пиће, у ди
истрибутивн
ном системуу се већа количина
воде исспоручи краајњим потрошачима (р
регистрова
ана потрош
шња), док ссе део воде
е губи у
дистриб
бутивном систему. Таккви губици се каракте
еришу као стварни ггубици и пр
ривидни
губици воде. Ствар
рни губици воде
в
настајуу у примарн
ној (магистр
рални цевовводи и одговарајућа
арматур
ра великих пречника),, односно секундарно
ој мрежи (цевоводи и арматураа мањих
пречникка који спаајају магистралне цево
оводе са кр
рајњим потр
рошачима). Такође, у стварне
губитке воде укључчени су губи
ици воде заа пиће у реззервоаримаа или губици
и воде за пиће који
настају приликом испирања
и
филтерских постројења
п
у фабрикама воде. При
ивидне губиттке чине
губици на водомер
рима и недо
озвољена по
отрошња. Гуубици на во
одомерима м
могу настатти из два
основнаа разлогаа, неисправности истих (не
етачни, неисправни, успорени или
предим
мензиониран
ни водомер
ри) или због проблем
ма у очитавању водом
мера (нетаччна или
некомплетна очитаавања или непознати пр
рикључци) – Слика 16‐4
4‐4.
ољена поттрошња укљ
ључује сваку потрошњу воде из водоводне мреже
е мимо
Недозво
водомером контро
олисане потр
рошње, одн
носно свака злоупотреб
ба водомераа оштећење
е пломбе
ретање вод
домера у обрнутом
о
смеру са ци
иљем прикривања, од
дносно умаањивања
или окр
стварнее потрошњее воде, сваако прикљуучење кори
исника комууналних усл
луга на вод
доводну
мрежу пре инстаалисаних водомера
в
(директан прикључак) као и ссвака злоуупотреба
инстали
исаних хидраната и коришћење вод
де из истих.
Нефакт
турисана регистрова
р
ана потрош
шња је најјчешће везаана за јавн
ну потрошњ
њу воде
(ватрогаасна службаа, испитивањ
ња и испираања цевовод
да у систем
му, заливањее паркова и осталих
зеленихх површина, прање улица и сл.). Овакква потрош
шња се мо
оже подел
лити на
нефакт
турисану иззмерену пот
трошњу во
оде и нефактурисану неизмерен
ну потрошњ
њу воде.
Често јаавним пред
дузећима ко
оја обезбеђуују снабдевање водом за пиће меерење овакве јавне
потрошње воде ни
ије приориттет јер по правилу
п
таккву потрошњу ни не ф
фактуришу. Као и у
претход
дном случајуу неопходно
о је извршитти процену испоручени
их количинаа воде која се
с троши
на овај начин. У том
т
смислу,, ЈКП треба да упозна све јавне службе са важношћу процене
потрошње воде и захтева од
д тих служб
би да на основу
о
дневних процеедура сами развију
сопствену методологију за про
оцену количина утроше
ене воде.
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Даљи прорачун реггистрованее потрошњ
ње воде се своди
с
на ан
нализу измерене и неиззмерене
количин
не испоручене воде у дистрибуттивни систе
ем и дела извезене воде, као и удела
фактури
исане и неефактурисан
не потрошњ
ње. Уколико је у ЈКП
П успостављ
љен добар систем
мониторинга потро
ошње, одно
осно ажурно вођен си
истем евидеенције напл
лате онда прорачун
оваквогг типа не би требао да
д представљ
ља проблем
м. Анализом постојећее архиве раачуна за
испоруччену воду ЈКП за одр
ређени поссматрани временски период
п
је могуће усттановити
вредноссти фактур
рисане измеерене потр
рошње (у физичким
ф
и новчаним јединицамаа), као и
вредноссти фактуурисане нееизмерене потрошњее (паушалн
на наплата потрошње
е воде).
Фактури
исана измеерена потр
рошња воде обухватаа испоручену воду сттамбеним, јавним,
комерцијалним и индустријск
и
ким објектима на теритторији ЈЛС. У одређеном броју сл
лучајева,
фактури
исана измеерена вода може битти испоруччена другим
м корисниц
цима ван граница
дистриб
бутивног сисстема – извеезена количчина воде (уу ову категор
рију треба подвести и све друге
приврем
мене или нееуобичајенее испоруке фактурисане
ф
е измерене воде).
Фактур
рисана неиззмерена ко
оличина вод
де представљ
ља ону вод
ду коју ЈКП и
испоручује крајњим
к
корисни
ицима на осснову уговора о снабдеевању у зграадама које се
с користе зза становањ
ње, као и
за обављ
љање посло
овних делаттности, а у које
к
нису угр
рађени посеебни водомери на водо
оводном
прикљуучку и индивидуални водомери. Начин
Н
распо
оделе накнааде за водуу између ко
орисника
стамбен
ног, односно
о пословногг дела одрееђују спораззумно сами корисници зграде, вод
дећи при
томе раачуна о одно
осу стамбен
ног и пословвног дела згграде и прир
роди пословвне делатно
ости која
се обаввља у такво
ој средини. Притом, корисници
к
пословног
п
п
простора
дуужни су даа јавном
предузеећу за водо
овод и канал
лизацију до
оставе подаатке о површ
шини посло
овног просто
ора који
користее. Одлуку о начину обр
рачуна, одно
осно распод
деле накнад
де за воду и употребље
ену воду
на појед
дине корисн
нике у зград
ди орган упр
рављања згр
радом достаавља предузећу за обје
едињену
наплатуу. Такође, пр
ример оваквве потрошњ
ње може битти испорука фактурисан
не неизмере
ене воде
на осно
ову уговора који је ЈКП
П склопило
о са инвести
итором грађ
ђевинског о
објекта у иззградњи
(испоруука воде из хидранта у току изград
дње објекта). ЈКП у такввим случајеввима би тре
ебало да
што таччније процеени наведен
ну потрошњ
њу у току тр
рајања угово
орне обавеезе. Неприхо
одована
вода пр
редставља збир губитаака воде у систему и нефактурисане регисттроване поттрошње.
Додатно
о, могуће је у јавним предузећима спровессти анализуу наплате п
по свим навведеним
категоријама потро
ошње.
б
поттрошње електричне ене
ергије у ЈКП
П чија је дел
латност снаб
бдевање
У погледу израде биланса
з пиће, прее свега је нееопходно маапирати читтав систем укључујући
у
р
расположивве мерне
водом за
уређаје у системуу. То се пр
ре свега односи на уграђене
у
м
мераче
протока у сисстему за
ом делу теккста, већ је била назначена важно
ост мерења протока
водоснаабдевање. У претходно
сирове воде на улаазу у систем, али је потр
ребно наглаасити и важн
ност постојаања мерача протока
и на друугим важним
м местима у систему:


мерење про
отока и приттиска воде за
з пиће на излазу
и
пумпне станице;



мерење про
отока воде ка резервоаарима, одно
осно из резеервоара сир
рове воде и воде за
пиће, као и одговарајућ
ћег нивоа во
оде;



отока и приттиска на изл
лазу бустер пумпних стааница;
мерење про



мерење про
отока и мер
рење притисска у примар
рној мрежи;;



мерење пр
ротока и притиска
п
у карактеристичним таачкама посебно дефи
инисаних
висинских зона
з
дистрибутивног си
истема.
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Слика 16‐4
4‐5: Анализа токова
т
воде и потрошње
е електричне енергије у систему [10]

Такође, неопходно
о је дефин
нисати начи
ин снабдеввања
(постојееће трафосттанице) и постојећу мерну опр
рему,
електри
ичне енерги
ије. Посебну пажњу треба
т
обраттити
протокаа и одговар
рајуће потро
ошње електтричне енер
ргије
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сирове воде – поттрошња елеектричне ен
нергије за захватање
з
с
сирове
водее; количинаа сирове
воде наа улазу у постројење
п
за прерадуу воде за пиће
п
– потр
рошња електричне енергије у
постројеењу за прер
раду воде заа пиће; количина воде на излазу из
и пумпне сттанице – по
отрошња
електри
ичне енерги
ије потребне за рад пумпне стан
нице) – Сли
ика 16‐4‐5. Поред низаа других
индикаттора који могу
м
бити раачунати, у Табели
Т
16‐4‐‐1 дат је пр
реглед најваажнијих инд
дикатора
енергеттске ефикасн
ности систем
ма за снабдевање водо
ом за пиће.
Табела 16‐4‐1:Индик
1
катори енерге
етске ефикассности у системима за водоснабдевањ
ње
Назив ин
ндикатора
Специф.. потрошња ел.
е енергије по
п укупном броју
б
становн
ника и годин
ни
Специф.. потрошња ел.
е енергије по
п броју кори
исника у систтему и годин
ни
Специф.. потрошња ел.
е енергије по
п количини захваћене сирове воде
Специф.. потрошња ел.
е енергије по
п количини прерађене воде
в
Специф.. потрошња ел.
е енергије по
п количини транспортов
ване воде
Специф.. потрошња ел.
е енергије у бустер пумпној станици
и
Стандардизована специф. потрош
шња ел. енер
ргије
Специф.. потрошња ел.
е енергије по
п ауторизовваној потрош
шњи
Проценттуални удео неприходоване воде у односу наа количину воде
испоручену у дистри
ибутивни систтем

Јед.
[kWh/ук.бр.стано
ов./год.]
[kW
Wh/ук.бр.кори
ис./год.]
[kWh/m3]
[kWh/m3]
[kWh/m3]
[kWh/m3]
[kWh/m3/100
0 m]
3
[kWh/m ]
[%]

16
6.4.4.2 Идеентификаци
ија пројекат
та енергет
тске ефикассности у си
истемима
водо
овода
Основни циљ менааџмента енеергијом у си
истемима заа снабдевањ
ње водом зза пиће је см
мањење
трошкова енергије без истоврееменог угро
ожавања јаввног здрављ
ља, важеће ззаконске реггулативе
и преузетих обавезза у погледуу доступноссти и квалиттета услуга. На основу н
низа студијаа које су
урађенее у последњој децени
ији, у Репуб
блици Срби
ији без обззира на величину сисстема за
снабдеввање водом
м за пиће, стање у си
истемима за
з снабдеваање водом је врло сл
лично. С
обзиром
м да је већи
ина системаа за снабдевање водом
м изграђенаа готово прее четрдесетт година,
проблем
ми се очитујју у следећеем:

 одређен бррој извориш
шта није заштићен пре
ема Правил
лнику о наччину одређи
ивања и
одржавањаа зона саниттарне заштитте извориштта водоснаб
бдевања [111];

 у великом броју
б
случајјева непосто
оји мерење
е захваћене количине ссирове воде
е, као ни
мерења про
отока ка, од
дносно из реезервоара си
ирове воде;;

 техничко‐теехнолошки застарела
з
хи
идромашинска опрема;;
 пумпне станнице без угррађене аутооматске регуулације;
 губици у водоводима се
с крећу од 25% до 65%
% (стварни и привидни ггубици);
 у великом броју случаајева у дисттрибутивној мрежи ниссу дефинисаане зоне поотрошње
ротока и мерачи
м
при
итиска нисуу уграђени у карактер
ристичним тачкама
(мерачи пр
система);

 недовољна вредност или преввелика вред
дност приттиска на м
месту приккључења
п
појединих потрошача;

 повећана врредност коеефицијента трења
т
у цеввима;
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 непостојањ
ње или неадеекватно мер
рење количи
ине воде испоручене у систем;
 непостојањ
ње или неаадекватно мерење
м
количине вод
де испоруччене поједи
иначним
потрошачим
ма;

 паушални начин
н
наплате потрошене воде.
Одрживвост рада и пословања ЈКП чија је делатно
ост снабдеваање водом
м за пиће директно
д
зависи од постојеећег стањаа, начина одржавањаа система, као и од
д губитака воде у
дистриб
бутивном си
истему. У то
ом смислу, приликом
п
дефинисања
д
а мера и акттивности усм
мерених
ка повећању енерггетске ефикаасности у си
истемима заа снабдевањ
ње водом нееопходно је у обзир
узети уззрочно посл
ледичну везу између потрошње воде и елеектричне енергије потр
ребне за
њену пр
роизводњу и дистрибуц
цију.
На Слиц
ци 16‐4‐6 је приказан процентуалн
п
ни удео поттрошње елеектричне ен
нергије у појјединим
техничкко‐технолош
шким систем
мима, систеема за снаб
бдевање во
одом. Јасно
о је уочљивво да је
највећи
и удео потр
рошње везаан за трансп
порт воде ка и у дисттрибутивном систему. Такође,
важно је
ј нагласити
и да процеентуални уд
део потрошњ
ње електри
ичне енерги
ије у подсисстемима
може значајно вар
рирати од система
с
до система, чаак и у случаајевима поттрошње еле
ектричне
енергијее у једном истом
и
систем
му у току екксплоатацио
оног период
да рада систеема.

Сликка 16‐4‐6: Пример потрош
шње ел. енер
ргије у подсистемима сисстема за водо
оснабдевање
е [12]

Неутемеељени захттеви за поввећаном производњом
м воде до сада
с
су по правилу ре
ешавани
перманентним ширењем капацитета и отварањем
о
нових изво
оришта, што
о често није
е имало
економску оправд
даност. Нови
и концепт развоја вод
доводних си
истема мор
ра бити окр
ренут ка
постојећ
ћим резерввама у систтему, односно смањењу губитакка у дистри
ибутивној мрежи
м
и
смањењ
њу нерационалне потро
ошње крајњ
њих корисни
ика. Примен
ном наведеених мера повећава
п
се енер
ргетска и економска
е
е
ефикасност
система заа водоснаб
бдевање, јер је инвесттиција у
санацију протока од
о 1 l/s (губи
итак у мреж
жи), од 20 до
о 40 пута маања од инвеестиције у оттварање
нових погона за производ
дњу и дисстрибуцију. Због свеега наведеног, у сисстемима
водоснаабдевања у Србији посттоје велики потенцијали за уштедуу енергије.
По прир
роди своје делатности, јавна ком
мунална пре
едузећа којаа се баве сн
набдевањем
м водом
спадају у произво
одна предуузећа. Зато је приступ идентификацији пр
ројеката енергетске
ефикасн
ности сличаан као и кад
да су у питању индусттријска пред
дузећа. С об
бзиром да су јавна
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предузеећа чија је делатност
д
с
снабдевање
водом обуухваћена енергетским м
менаџменто
ом, први
корак у идентификкацији пројјекта треба да буде сп
провођење методологије презенттоване у
поглављ
љу 16.4.4.
Као и у случају осталих
о
објееката јавнее потрошње
е и у систеемима водоснабдевањ
ња мере
енергеттске ефикасн
ности могу се
с поделити
и на нискобууџетне, сред
дњобуџетнее и високобууџетне. У
једну од
о најважнијих нискоб
буџетних мера
м
спада увођење система м
мерења и праћења
п
(монито
оринга) караактеристичн
них параметтара у систе
ему на стран
ни испорукее воде, уз обавезно
о
побољш
шање или рееорганизаци
ију начина одржавања
о
система. По
отребан бро
ој и тип мер
рача или
давача зависи од самог систтема. Најважније је об
безбедити недостајућаа мерења протока,
п
притискка и утрошене електриччне енергијее на контрол
лним границама дефин
нисаних под
дсистема
и целоккупног систтема, односсно дефинисаним „улаазима“ и „и
излазима“. Тачност изм
мерених
податакка зависи од
д броја и положаја мерних места као
к и од квал
литета мерн
не опреме. Да
Д би се
обезбед
дила тачносст измерених података у дужем вре
еменском периоду, нео
опходно је мераче
м
и
даваче одређених физичких величина
в
пр
роверавати и изнова еталонирати
е
и по потреби. У том
смислу неопходно је поштоваати упутстваа произвођаача мерне опреме
о
или
и важеће стандарде
који деф
финишу начин мерења и еталонирања одговарајуће опрееме.
Оквирне процене су
с да се уво
ођењем систтема мерењ
ња и праћењ
ња и побољ
љшањем одр
ржавања
системаа може ушттедети око 10% потрошње енергије у систем
му (не рачуунајући откклањање
цурења). У средњоб
буџетне и високобуџетне мере у си
истему водо
оснабдевањ
ња спадају:


елиминисањ
ње свих вид
дљивих и неевидљивих неконтроли
н
саних истиц
цања воде (цурења)
у систему;
ивне мреже
е, њена опттимизација, контрола стварних
с
 израда базе података дистрибути
губитака во
оде (превенттивна детекција губитакка);
ових цеви у случајевима
с
а дотрајалихх цевних инссталација,
 уградња но
ње висинскихх зона у систтему, односсно мере кон
нтроле приттиска у систе
ему;
 дефинисањ
 замена дотрајале хидр
ромашинскее опреме;
 смањење обрачунске снаге
с
односно управљање вршним
м оптерећењ
њем системаа;
 компензаци
ија реактивн
не енергије;;
 испитивањее пумпних агрегата
а
(од
дређивање радних кри
ивих: протокк – напор, проток ‐
снага, прото
ок – степен корисности);
 уградња пумпи са већи
им степеном
м корисности;
 примена ел
лектромотор
ра са могућн
ношћу регул
лације брзин
не обртања;
 уградња система за централизовано аутоматсско управљаање;
 поновно пр
ројектовањее система и делимична
д
замена посттојеће опреме;
 изградња нових резерввоара;
 остваривањ
ње побољшаања у процесима одржаавања техни
ичко‐технолошке опрем
ме;
 смањење сопствене потрошње (прерада искоришћеене воде, примена третмана
прераде и поновно
п
кор
ришћење теехничке воде
е);
 увођење производње
п
е електричне енергијје за сопсствене потр
ребе у сисстемима
водоснабдеевања са граавитационим водозахваатом.
Већина горе наведених мера може
м
се при
именити и у малом оби
иму па се у ттаквим случчајевима
могу свр
рстати и у нискобуџетне мере, одн
носно мере текућег
т
одржавања.
У водовводима наших општина губици у си
истему у про
осеку износе око 45%. ЗЗато мера см
мањења
губитака (стварних и привидни
их) има најввиши приоритет. Ову меру је могућ
ће примењи
ивати по
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карактееристичним трасама и на тај начи
ин изабрати обим инвеестиције према распол
ложивим
могућно
остима. Цур
рење има дввојаки ефекат на потрошњу енерги
ије. Поред гуубитка воде
е, за чију
произво
одњу и дисттрибуцију до
д места цур
рења је већ употребљеена извесна количина енергије,
е
губитак воде захтева повећањ
ње притиска у систему ради
р
трансп
порта веће кколичине во
оде, што
за собо
ом повлачи већу потр
рошњу енер
ргије и још
ш интензивн
није цурењее. Зато откклањање
цурења, поред смањења губиттка воде, ом
могућава и смањење
с
пр
ритиска у сисстему и дуж
жи радни
век опр
реме. Отклањање цурењ
ња захтева преглед или испитивањ
ње трасе раади идентиф
фикације
места цурења.
ц
Таква испитивања су тееренска и често
ч
захтеевају употреебу софистициране
опреме, којом руккују специјаално обучена лица. Цурења
Ц
се најчешће јаављају на местима
м
спојева цеви, на вентилима, на
н мерачим
ма или на местима
м
кор
розије цеви
и. Код нас су
с веома
чести случајеви
с
ц
цурења
збо
ог оштећењ
ња цеви пр
роузрокован
них радовим
ма на разл
личитим
подземним инсталаацијама.
оде могу би
ити мере компензације реактивне снаге,
Веома исплативе мере за нааше водово
односно
о повећањаа фактора снаге,
с
као и уградња мерно‐регуулационе гр
рупе за упр
рављање
вршним
м оптерећењ
њем пумпни
их постројењ
ња.
Остале набројане мере енерггетске ефикаасности тре
еба примењ
њивати нако
он што се цурење у
системуу или делу система сведе на прихватљ
љиву меру и након што се обезбеди
задовољ
љавајући фаактор снаге и управљањ
ње вршним оптерећење
о
ем, ако за ти
им постоји потреба.
п
Пре примене мера као што су уградњаа нових ефи
икасних пум
мпи или ел
лектромотор
ра (веће
вредноссти степен
на корисно
ости), регул
лације при
именом оп
пточног вода, или примене
п
електро
омотора са променљиввим бројем
м обртаја тр
реба обавеззно сагледатти рад пред
двиђене
опреме узимајући у обзир посстојећа конструктивна извођења и радне пар
раметре цел
локупног
системаа. Другим речима, уграадња компо
оненти систтема са већим степено
ом корисноссти неће
повећатти укупан степен
с
кори
исности сисстема по аутоматизмуу. У највећеем броју сл
лучајева
припрем
ма пројекатта енергетскке ефикасно
ости у систем
му снабдеваања водом ззахтева спец
цифична
стручна знања, као
о и припрем
му одговараајуће техниччке документације у сккладу са Законом о
планираању и изграадњи. Енергетски менааџер општине најчешће не поседуује ова знања нити
искуство
о, због чегга је неопхходно да током
т
прип
преме пројјекта интен
нзивно сараађује са
надлеж
жнима из водовода. У случају примене ком
мплекснијихх мера, као што су поновно
пројекто
овање систтема, промеена техноло
огије прерааде воде или реконсттрукција постојећих
системаа, општина или предузеће за снаб
бдевање вод
дом треба да
д ангажујуу и специјал
лизоване
стручњааке са стране.
16
6.4.4.3 Биланс воде и енергије
е
у системима
с
за одвођењ
ње и пречиш
шћавање
мосферскихх и отпадни
их вода
атм
Под преечишћавањеем отпадне воде подраазумевамо процес смањења загађ
ђења отпадн
них вода
до оних количинаа или конц
центрација с којима пречишћене
п
е отпадне воде испуш
штене у
пријемн
нике постајуу неопасне за живот и људско здр
равље и не узрокују неежељене пр
ромене у
животно
ој средини.. Још је даввне 1991. го
одине Саве
ет ЕЗ донео Директивуу која се од
дноси на
пречишћавање урб
баних отпад
дних вода [13] у којој је прописао
о временски
и рок у ком
ме су све
државе чланице имале обавеезу да сва насеља
н
будуу опремљен
на колектор
рским системима за
одвођењ
ње и пречишћавање ко
омуналних отпадних
о
во
ода. У општеем случају ссистем за од
двођење
отпадни
их вода сасстоји се од следећих елемената:
е
колекторске мреже, о
објекте коле
екторске
мреже (пумпне сттанице, улаазна и преекидна окн
на, ретензи
ионих базен
на са расте
еретним
преливо
ом, система за пречишћ
ћавање атмо
осферских и отпадних вода
в
и испусстау реципи
ијенту). С
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обзиром
м на чињеницу да јее у нашим насељима заједничка канализац
ција отпадних вода
практиччно искључи
иво примењ
њено решењ
ње, отпадна вода насељ
ља је смеша свих отпадн
них вода
које у њему
њ
настајуу (Слика 16‐4
4‐7).

Сликка 16‐4‐7: Мо
огућа шема заједничког пречишћавањ
п
ња отпадних вода

Воде ко
оје се посл
ле пречишћавања испууштају из система
с
јавн
не канализаације у рец
ципијент
(комунаалне отпадн
не воде) су отпадне во
оде које прввенствено воде
в
порекл
ло из домаћ
ћинстава
или су мешавинаа употребљ
љене воде из домаћинства са технолошкким водамаа и/или
атмосфеерским вод
дама. Комун
налне отпад
дне воде суу и отпадне воде које се сакупљајју путем
јавне канализациј
к
е и воде порекло пр
рвенствено из јавних установа, хотела, ресторана,
камповаа, болница или пословвних зграда (отпадне во
оде из домааћинства) или из постр
ројења и
објекатаа који служ
же у друге сврхе осим
м наведенихх, под усло
овом да по саставу од
дговарају
комунал
лним отпад
дним водам
ма и/или даа се биолош
шким третманима ове отпадне во
оде могу
подједн
нако ефикассно пречишћавати као и отпадне воде из до
омаћинства.. У општем случају,
постројеења за преечишћавањее комуналн
них отпадних вода мо
огу бити цеентрализована или
децентр
рализована.. Примена децентрали
изованих по
остројења карактерист
к
тична је за сва она
насеља која нисуу обухваћеена централ
лизованим системом (обично н
насеља до 20.000
становн
ника). Код већих насељ
ља и градоваа, све чешће
е се примењ
њује заједни
ичко пречиш
шћавање
комунал
лних и инд
дустријских отпадних вода. У том
м случају индустријска
и
а предузећа након
пречишћавања до потребногг нивоа у постројењу
п
за претход
дно пречиш
шћавање исспуштају
сопствене отпадне воде у град
дску канали
изацију, где се тако преечишћене оттпадне воде
е мешају
са осталим комуналним отпаадним водаама и пото
ом коначно пречишћаввају у зајед
дничком
постројеењу. Грани
ичне вредн
ности емисије загађујјућих матер
рија за во
оде које се
е после
пречишћавања исп
пуштају из система
с
јавн
не канализаације у реци
ипијент про
описане су Уредбом
У
[14]. Таакође, навед
деном Уред
дбом се пр
рописују и граничне вредности
в
еемисије загаађујућих
супстанци за ком
муналне оттпадне вод
де, у зави
исности од
д капацитеета постројјења за
пречишћавање отпадних вод
да, односно
о у односуу на еквиввалент стан
новника. Пр
риликом
пројекто
овања систеема за преччишћавање отпадних вода неопходно је узети
и у обзир количине
отпадни
их вода, саастав отпад
дних вода, карактерисстике реципијента и спровести анализу
могућихх решења у погледу пр
римене расп
положивих техничко‐тех
т
хнолошких решења и примене
п
одговар
рајућих треттмана за пр
речишћавањ
ње отпаднихх вода и еввентуалну прераду и од
длагање
муља.
рошњу елекктричне енеергије у постројењимаа за пречиш
шћавање оттпадних вод
да утиче
На потр
величин
на и оптереећење постројења као и његова локација, карактеристи
к
ике отпадни
их вода,
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врста изабраног
и
техничко‐теххнолошког процеса, ти
ип примењеених третмана муља и начин
његовогг одлагањаа, начин сн
набдевања енергијом,, степен ауутоматизације, узорко
овања и
мерењаа и контролее процеса, организација
о
а предузећаа и систем менаџмента
м
Слика 16‐4‐‐8).

16‐4‐8а) Удео новчан
них трошкова у систему

16.4.8б) Удео
о трошкова еелектричне енергије
е

Сли
ика 16‐4‐8: Пр
ример трошккова предузе
ећа за одвође
ење и пречишћавање отп
падних вода [15]

На Слиц
ци 16‐4‐9 су приказане могуће фаззе у поступку пречишћаавања отпад
дних вода. Поступак
П
претход
дне обрадеп
подразумевва уклањањее грубих маатеријала реешетком и ууклањање инертних
и
материјјала на пеесколовимаа, као и уклањање
у
масти и уља. У по
оступку примарног
пречишћавања ко
омуналних отпадних вода
в
физиччким и/или
и хемијски
им поступко
ом који
обухватта таложење суспендованих састо
ојака, или друге
д
поступке у којим
ма се BPK5477 улазне
отпаднее воде смањ
њује за најмање 20% пр
ре испуштањ
ња, а укупни
и суспендоваани састојци
и улазне
отпаднее воде смаањују за најмање
н
50
0% [14]. Глаавни потро
ошачи елекктричне ене
ергије у
примарној фази пр
речишћавањ
ња су електр
рични мото
ори, различи
ити типови пумпи и оп
према за
аерацијју. Пречишћ
ћавање комууналне отпаадне воде поступком ко
оји обично укључује би
иолошко
пречишћавање са секундарни
с
м таложењем, називам
мо секундар
рним третм
маном. У навведеном
поступкку се уклања 70‐90% BP
PK5 улазних отпадних вода
в
и 75% HPK48 улазних отпадних вода.
Конвенц
ционални сеекундарни третман
т
се природно
п
надовезује на примарни
и третман, у коме се
уз помо
оћ аеробни
их биолошкких процесаа уклањају растворене биоразгр
радиве и ко
олоидне
органскке материје.. Аеробних микроорган
низми у великим базен
нима и реаккторима у пр
рисуству
кисеони
ика (углавно
ом бактеријје) метаболишу органске материјее у отпадно
ој води преуузетој из
примарне фазе. Наа третман акктивног муљ
ља се троши
и од 30‐60%
% укупне поттрошње еле
ектричне
енергијее постројења за преечишћавањее комуналн
них отпадн
них вода. Главни поттрошачи
електри
ичне енергије у сеекундарној фази пр
речишћавањ
ња су електрични мотори,
мешачи
и/механички
и аератори, различити типови
т
пумп
пи, дуваљкее (вентилато
ори).

47

BPK5 или
и биохемијска по
отрошња кисеон
ника је количинаа кисеоника (О2) неопходна за раазградњу органсских материја у отпадним
водама од
д стране хетеротр
рофних микроор
рганизама у токуу првих пет данаа култивације по
од одговарајућим
м условима.
48

HPK ‐ Хем
мијска потрошњ
ња кисеоника
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Пречиш
шћена отпадна вода из секунд
дарног треттмана се обично деезинфикује хлором
пре испуштања у реципијенте
р
е. Хлор (у гаасном стању) се уводи
и у воду како би се ун
ништиле
патогене бактеријее и како би се с друге стране
с
елим
минисали неепријатни м
мириси. По правилу,
п
хлорисаање ће уништити више од 99%
% штетних бактерија у отпаднојј води. По
отрошња
електри
ичне енергије приликом
м хлорисањ
ња је минимална, јер сее захтеви у ттом погледуу односе
на рад мерне опр
реме и меш
шање у треенутку хеми
ијске реакц
ције. Поступак УВ‐зраче
ења као
третман
н за дезинфекцију им
ма свој удеео на тржишту као ал
лтернатива примени поступка
п
хлорисаања.

С
Слика
16‐4‐9:: Блок дијагр
рам пречишћ
ћавања отпад
дних вода [16
6]

Tерцијаарни поступ
пак пречишћ
ћавања отп
падних вода је поступ
пак у којем
м се уз секундарно
пречишћавање дод
датно уклањ
ња фосфор за 80% и/и
или азот заа 70‐80%. Теерцијарни третман,
т
такође је познат као
к „напред
дни третман отпаднихх вода“ у којем се укл
лањају спец
цифични
загађиввачи које није мо
огуће укло
онити применом ко
онвенционалног секуундарног
третман
на. Главни потрошачи електричне енергије у терцијаарној фази пречишћаввања су
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електри
ични мотор
ри, мешачи/механичкки аератори, различи
ити типови
и пумпи, дуваљке
д
(вентилатори). Преерађени муљ
љ представљ
ља отпадни муљ добијеен након би
иолошких, физичко‐
ф
хемијскких и терми
ичких постуупака и дуготрајног складиштења. Третмани прераде отпадног
о
муља се примењујју у зависно
ости од наччина његовог коришћеења, месту и начину финалног
ф
одлагањ
ња, количин
ни сировог муља, као и о степенуу пречишћавања отпад
дних вода. Основни
О
поступц
ци прераде отпадног
о
мууља су згушњ
њавање и сттабилизацијја.
На Слиц
ци 16‐4‐10 јее приказан могућ ток атмосферски
их и отпадни
их вода у си
истему за од
двођење
и пречи
ишћавање оттпадних вод
да.

1
Слика 16‐

4‐10: Анализа
окова отпадн
них вода и по
отрошње еле
ектричне енергије у систему
то

Поред низа других индикато
ора који мо
огу бити раачунати, у Табели
Т
16‐4‐2 дат је преглед
нијих индиккатора енергетске ефиккасности у системима
с
з одвођењ
за
ње и пречиш
шћавање
најважн
отпадни
их вода.
У погледу израде биланса
б
поттрошње електричне ене
ергије у ЈКП
П чија је дел
латност одво
ођење и
пречишћавање отп
падних вод
да, пре свегга је неопхо
одно мапир
рати читав систем укљ
ључујући
располо
оживе мерн
не уређаје у систему. То се пре свега односи на уграђене мераче пр
ротока у
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системуу за одвођеење и пречи
ишћавање отпадних
о
во
ода. Важно је утврдити
и постојање
е мерача
протокаа на следећи
им местима у систему:


мерење про
отока укупно прикупљеених отпадних вода у си
истему;



мерење про
отока транспортоване отпадне
о
вод
де (улаз у систем за пречишћавање
е);



мерење про
отока укупно пречишћеене воде;



мерење про
отока укупно пречишћеене испуште
ене воде у реципијент.

За случаајеве када се
с у систем увози
у
или извози
и
прикупљена отпадна вода, неопходно би било
обезбед
дити и мереење горе наведених про
отока. Уколи
ико у систем
му није могууће мерити протоке
инфилтр
рације‐ексф
филтрације, односно количине прилива‐од
длива (прел
ливања), било
б
би
сврсисходно развитти методоло
огију за про
оцену наведених протокка.
Табела 16‐4‐2:Индик
1
катори енерге
етске ефикассности у системима за од
двођење и пр
речишћавање
е
отпадни
их вода
Назив ин
ндикатора
Специф.. потрошња ел.
е енергије по
п укупном броју
б
становн
ника и годин
ни
Специф.. потрошња ел.
е енергије по
п броју кори
исника у систтему и годин
ни
Специф.. потрошња ел.
е енергије по
п количини прикупљене
е отпадне во
оде
Специф.. потрошња ел.
е енергије по
п количини пречишћене
е отпадне во
оде
Специф.. потрошња ел.
е енергије по
п издвојено
ој маси
Специф.. потрошња ел. енергије
е по количи
ини транспор
ртоване отпаадне
воде
Стандардизована специф. потрош
шња ел. енер
ргије
Специф.. потрошња ел. енергијје по количи
ини испуште
ене пречишћ
ћене
воде

Јед.
[kWh/ук.бр.стано
ов./год.]
[kW
Wh/ук.бр.кори
ис./год.]
[kWh/m3]
[kWh/m3]
[kWh/kgBPK]
[kWh/m3]
[kWh/m3/100
0 m]
3
[kWh/m ]

16
6.4.4.4 Иден
нтификациј
ија пројекат
та енергетске ефикасн
ности у сисстемима за
а
одво
ођење и преечишћавањ
ње атмосфеерских и от
тпадних вод
да
Према досада
д
спро
оведеним анализама и студијама вредност пр
роцентуалног удела по
отрошње
електри
ичне енергије у постројјењима за одвођење
о
и пречишћаввање отпадн
не воде у сттруктури
укупнихх оперативних трошкова се креталаа у опсегу од
д 15÷20% у зависности од типа посстројења
– Слика 164‐8 а). Беез обзира наа ниво трош
шкова, који у првом тренутку можее деловати скромно,
с
потрошња електри
ичне енергије и одговарајући си
истеми преедстављају основни ре
есурс за
примену мера енеергетске ефи
икасности и њиховом реализацијо
ом могу се остварити значајне
з
уштеде.. Као и у случају система за снабдевање
с
е водом заа пиће, свее мере енергетске
ефикасн
ности се мо
огу поделитти на ниско
обуџетне, средњобуџетне и високобуџетне. С друге
стране, све активности одно
осно мере енергетске
е ефикасности могу б
бити подељ
љене на
админи
истративне, оперативнее и активноссти везане заа примену обновљивих
о
х извора ене
ергије за
произво
одњу електричне енер
ргије (кориш
шћење биоггаса добијеног из посттројења за третман
отпадно
ог муља, воде, сунчеве енер
ргије или ветра за производњ
њу ел. ен
нергије).
Админи
истративне мере подр
разумевају анализу и евентуалн
но усклађивање прим
мењених
решењаа са новим
м стандарди
има, побољ
љшање посттојеће оргаанизације и увођење система
менаџм
мента, побољ
љшања про
оцедуре при
иликом набаавке матери
ијалних доб
бара и услугга, као и
постојећ
ћег систем
ма наплатее. Оперативне мере се односсе на мер
ре за спре
ечавање
неконтр
ролисаног истицање воде из система, см
мањење потрошње ен
нергије у систему,
с
повећањ
ња степена аутоматизаације и мер
рења у систтему, рекон
нструкције постојећих система
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и/или уградње
у
новве опреме са
с већим стеепенима корисности. Након
Н
спровведеног ене
ергетског
билансаа најчешће примењива
п
не мере енеергетске ефи
икасности суу:


смањење потрошње чи
исте воде у процесима
п
прања опрееме;



оптимизаци
ија системаа управљањ
ња према протоку
п
у систему
с
(пр
ројектна, ср
редња и
минималнаа вредност протока
п
у систему);



управљањее према посттојећим рад
дним режим
мима (убаци
ивање мање количине ваздуха
у аерационе базене у парцијалним
п
м режимима (ноћни ил
ли режим раада током викенда),
уградња си
истема за праћење и контролуу растворен
не количин
не кисеони
ика, рад
дифузора и прања опреме током периода
п
нисског оптерећ
ћења систем
ма);



редовна контрола радаа пумпи, дувваљки и ком
мпресора и њихово одр
ржавање;



уградња фр
реквентних регулатора
р
и нових мотора
или
м
са фр
реквентном регулацијом;



уградња но
ових пумпи са
с значајно већим вред
дностима стеепена кориссности;



замена стар
рих или уграадња нових ефикаснијих вентилато
ора (дуваљки);



замена стаарих неефикасних преедимензионисаних елеектромотораа новим саа већим
вредностим
ма степена корисности;
к



оптимизаци
ија системаа за аераци
ију (уградња дифузораа са малим
м или врло
о малим
пречником пора за аер
рацију)



рекупераци
ија топлотнее енергије (у
( случајеви
има када оттпадна водаа у систем улази
у
са
повишеним
м вредностима темпераатуре);



примена UV
V дезинфеккције, примеена мембраана са микр
рофилтрацијом или реверзном
осмозом.

Литер
ратура
[1] Stärkungdes MEENA‐Wasserrsektorsdurch
hregionaleNetzwerkeund
dTraining. –
Deu
utscheGeselllschaftfürInternationaleZZusammenarrbeit‐‐ GIZ Prrogram: ACW
WUA WANT, 2014.
[2] Стаатистички го
одишњак Републике Срб
бије – Живо
отна срединаа, 2015. – Реепублика Ср
рбија ‐
Реп
публички завод за стати
истику
[3] http
p://www.rzaav.co.rs/
[4] Заккон о водама, Сл. гласни
ик РС, бр. 30
0/10‐81 и 93
3/12‐27
[5] Уреедба о висин
ни накнада за воде за 2015.
2
годинуу,Сл. гласник РС, бр. 15//15
[6] DVG
GW InformattionWasserN
Nr. 77:
Han
ndbuchEnerggieeffizienz/EEnergieeinsp
parunginderW
Wasserverso
orgung. – DVGW, 2010.
[7] Hirn
ner, W. Lambert, A. (200
00): Lossesfro
omWaterSup
pplySystems: Standard
Terrminologyand
dRecommen
ndedPerform
manceMeasures. IWA Weebsite,
ww
ww.iwahq.orgg.uk/bluepagges
[8] http
p://www.edams.com/ed
dams‐produccts/edams‐biilling‐and‐customer‐inforrmation/
[9] Dr P.
P Kolovopou
ulos: Инститтуционално јачање
ј
водо
оводних преедузећа кро
оз коришћењ
ње АМ
про
ограма. ‐‐ AssociationforWaterTechnologyandSaanitaryEngineering. ‐‐ Hyydro‐
Com
mpEnterprisees
[10] Alegre, H., etal. (2000): PerfformanceInd
dicatorsforW
WaterSupplySServices. ‐‐ IW
WA
E
ManualofBestPractice, 1st Edition

Страна 378

Приручник за
а енергетске менаџере
м
за об
бласт општинс
ске енергетике
е

[11] Праавилник о начину одређ
ђивања и од
државања зона
з
санитар
рне заштитее извориштаа
вод
доснабдевањ
ња,Сл. гласн
ник РС, бр. 92/08
9
[12] EPR
RI Solutions, ''BringingEnergyEfficienccytotheWate
er&WastewaaterIndustry''. ‐‐ WEFTEC
C 2005,
Waashington DC
C, 2005.
[13] Cou
uncilDirectivee 91/271/EEEC of 21 May 1991 concerningurbanw
wastewatertrreatment. ‐‐
OfficialJournal L 135, 30.05..1991, pp. 40
0‐52
ичним вредностима емисије загађуујућих матер
рија у воде и роковимаа за
[14] Уреедба о грани
њихово достиззање, Сл. глаасник РС, бр
р. 67/11 и 48
8/12
bwasserbeseiitigung, Norm
mativeKostenundRisikoabbau,
[15] Halbach, U. etal. (2003): KommunaleAb
d rev. ed., InsstitutfürAbwasserwirtsch
haftHalbach, Werdau
3rd
[16] Истраживање и развојј модела саккупљања и третмана
т
оттпадних вода као подрш
шка
просторно планским
п
до
окументимаа насеља и АП
А Војводин
не

16.5 Јавно
Ј
осветљење
16.5.1
1 Јавно ос
светљење
е као кому
унална дел
латност
Јавно оссветљење код нас пред
дставља ком
муналну дел
латност са вееома велики
им и релати
ивним и
апсолуттним потенц
цијалом за уштеду енеергије. У 201
14. години укупна потр
рошња елекктричне
енергијее за потреб
бе јавног осветљења у Србији на 14
1 644 мерн
них места износила је 306,357
оцењени го
GWh, од
дносно 1,1%
% укупне поттрошње елеектричне ен
нергије у зем
мљи [1]. Про
одишњи
трошак утрошене енергијена
е
ј
јавно
осветљ
љење износси око 1,7 милијарди
м
д
динара, одно
осно 14
милион
на EUR за цеелу Србију. Просечан
П
го
одишњи бро
ој часова рад
да система је 4 100. Трошкови
енергијее и одржаввање систем
ма наплаћујуу се из опш
штинског буџ
џета. Зато јее јавно осве
етљење
обухваћ
ћено годишњ
њим енергетским билан
нсом општи
ине.
Јавно осветљење
о
ља посебнуу категоријју потрошњ
ње у тарифном систтему, а
представљ
обрачун
нски елемен
нт је активн
на енергија. Данас већи
ина општинсских управаа из чијег се
е буџета
финанси
ира јавно осветљење
о
н спада у групу
не
г
купац
ца који имајју право на јавно снабд
девање
већ елеектричну енеергију за овве намене купује
к
на трж
жишту путем
м поступка јавне набаввке и то
најчешћ
ће за перио
од од годи
ину дана. Фактуру
Ф
за наплату уттрошене електричне енергије
е
испоставља ЕПС Снабдевање.
рошак енергије према ууговореној цени
ц
по
У фактури за јавно осветљење одвојено сее исказује тр
т
приступа и кор
ришћења си
истема за ди
истрибуцијуу електричне енергије по kWh
kWh и трошак
оба за испоручену
и
количину ен
нергије.
Јавно осветљење има неко
олико важ
жних функц
ција, односсно намена, што по
оставља
карактееристичне заахтеве за пр
ројектовањее, извођење
е и одржаваање системаа. У такве функције
спадају:


Осветљењее путних пр
раваца (маггистрални, регионални
и, локални, сеоски путтеви,
главне и спо
оредне улиц
це, саобраћајна сигнализација, трггови);



Осветљењее пешачких површина (пешачке зоне, парккинг просто
ори, играли
ишта,
простори окко зграда, дворишта
д
и сл.);
с
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Декоративн
но осветљеење (фасад
де, спомен
ници, мосто
ови, реклааме, билбо
орди,
празнично осветљење
о
и сл.).

ности предуузећа за
Осветљење магистралних путеева и саобрааћајна сигнаализација суу у надлежн
ња (понекад
д и саобраћ
ћајна сигнализација
одржавање путева, док су све остале врстте осветљењ
у малим
м местима) у надлежно
ости општин
на.
Из горее наведене поделе јассно се види
и да су кри
итеријуми квалитета
к
за различите
е групе
системаа суштински
и другачији.. Док се за осветљење
е путних пр
раваца као главни криттеријум
постављ
ља безбедно
ост учесника у саобраћ
ћају, код освветљења пеешачких поввршина дод
датно се
јавља и естетски кр
ритеријум, док
д се код декоративно
д
ог осветљењ
ња додатни акценат стаавља на
наглашаавање детаљ
ља објекта који
к
се осветљава. С об
бзиром на ваажност функкције осветљ
љавања
путних праваца, развијени су одговарајући сттандарди и препорукке за пар
раметре
осветљеености појед
диних категгорија саобр
раћајница који се користе при про
ојектовању система
с
[2‐6].
16.5.2
2 Елемент
ти систем
ма јавног осветљењ
о
ња
Основни елементи система јаввног осветљеења су:


Извор светл
лости,



Светиљка саа предспојн
ним уређајем
м,



Прикључно место (стуб
б, затега, фасада и сл.),



дови,
Напојни вод



Трафо стани
ица са блоко
ом јавног оссветљења које чине елеектрично бр
ројило са изводима
јавног осветтљења, конттактор за уккључивање и осигурачи.

пис и ситуац
циони план свих
с
горе нааведених ел
лемената пр
редставља катастар
к
Детаљни попис, оп
ног осветљења. Препор
ручује се да свака општтина изради
и детаљан катастар
к
(базу) система јавн
с
јаввног осветљ
љења коришћењем бе
есплатно доступних
д
ссофтверскихх алата.
(базу) система
Овакве базе пружаају детаљан увид у струуктуру и стањ
ње система и као таквее су веома корисне
к
за планирање одрж
жавања, ид
дентификаци
ију и припрему пројекаата као и заа израду пр
ројектне
документације. По
оред тога ови
о
софтвеерски алати
и омогућаваају мониторинг потро
ошње и
трошкова електриччне енергијее.
За јавно
о осветљењее најчешће се
с користе следећи
с
изввори светлоссти:
1. Извори са уж
жареном нитти или инкан
ндесцентни извори који
и могу бити:
o

Изво
ори светл
лости за општу
(инккандесцентн
ни извори ‐ INC);

o

Реф
флекторски извори.
и

употребу,
у

односно

обичне

сијалице
с

Извори светтлости са ел
лектричним
м пражњењем у гасу или
и
пари м
метала на високом
в
2. И
притиску:
ини извори високог при
итиска (енг. High Pressure Mercury – HPM);
o Живи
o Натр
ријумови изввори високо
ог притиска (енг. High Pressure
P
Sod
dium Light So
ources –
HPS)
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o Метаал‐халогени
и извори (енг.Metal Haliide‐ МН);
3. Ел
лектро‐луми
инисцентни извори, односно LED извори
и
(Light‐emitting diiodes).
Табела 16‐5‐1:
1
Извор
ри светлости који се најче
ешће користе
е у јавном осветљењу

INC‐ Инккандесцентни
и
HPM ‐ Жива високог
притискаа
HPM Hyb
b – Жива
високог притиска
мешане светлости
HPS Hyb ‐ Натријум
високог притиска са
предспојним
м за живине
уређајем
светиљке
HPS‐ Наттријум
високог притиска
MH ‐ Меетал халогени
и
LED – Елеектро ‐
луминиссцентни
извори

k
W
10
0
80

k
W
20
0
0
12
2
5

k
W
30
0
25
0

k
W
50
0
40
0

k
W

k
W

К
Карактеристи
ике

1 200‐13
300

Застареле
неефикасне
е
Застареле
е
неефикасне
Застареле
неефикасне
е

4 500‐6 000

16
0

4 500‐6 000

11
0

22
2
0

35
0

50

70
0

70

10
0
0
30
0

10
0
15
0
50

20

Животни век*

15
0
25
0
70

25
0

40
0

4 500‐6 000

Прелазно
решење,
ефикасне

12 000‐16
6 000

Модерне,
ефикасне
Модерне,
ефикасне
Модерне,
ефикасне

12 000‐16
6 000
10
0

15
0

50 000

*Веома зависи
з
од кваалитета извора
Основни
и параметри извора
и
светлости су:


Номинални напон
н
(V) и сн
нага (W);



Номинални светлосни
с
фл
лукс (lm), опад
да са времен
ном употребее;



Ефикасност извора
и
светлости која преедставља однос светлосн
ног флукса и активне снагге извора
(lm/W) (укљуучујући и преедспојне уређ
ђаје);



Век трајања (h).

Поред наведених,
н
важни су и подаци о квалитету осветљења,
о
, као и подаци о диме
ензијама
светлосног извора и спецификација неопхходних додаатних уређајја за стартоввање и рад извора.
Важан елемент
је, светиљке треба
е
сисстема чине светиљке. С обзиром на
н услове експлоатаци
е
да обеззбеде одговварајуће зап
птивање и механичку заштиту за извор светтлости. Поре
ед тога,
конструукција оптиччког блока треба да јее таква да обезбеди максималну
м
у искоришће
еност и
усмерен
ност светлосног флуксаа за предвиђ
ђену намену светиљке. Поред тогаа, изглед свветиљке
треба да задовољи
и одговарајууће естетскее критеријум
ме, поготово
о у случају о
осветљења урбаних
у
пешачких површин
на. У оквир
ру светиљкее налази се
е и предсп
појни уређаај који чини
и склоп
стартера и пригушнице. Пред
дспојни уређ
ђаји повећаавају за 10%
%‐20% инстаалисани кап
пацитет
светлосног извора, односно заа исти износс додатно по
овећавају по
отрошњу ен
нергије потр
ребне за
рад извора.
Прикљуучно место је најчешће у виду стубаа различите
е висине. Најјчешће су у употреби метални,
м
цевасти
и стубови или
и
бетонскки стубови електродисстрибутивнее мреже, м
мада се у сеоским
с
срединаама често срећу и дрвеени стубови
и. Подаци о стубовимаа (висина, локација, присуство
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других инсталација, приступ механизације) су вео
ома битни за организацију и извођење
одржавања систем
ма. Најважнији безбедносни критеријуми за стубове су квалитет темеља,
т
његово стање и стаање лире на којој је окачена светиљ
љка (корозијја, оштећењ
ња и сл.).
Укључивање јавногг осветљења врши се појединачно
п
о из трафо станице
с
или
и тзв. штафе
етно, из
једне тр
рафо станиц
це за више трафо стан
ница у местуу. Управљањ
ње укључиввањем мож
же да се
врши наа бази МТK или RТK си
игнала, укло
опним сатом
м или фото релејем. У Србији не постоји,
п
изузев у малом бро
оју појединаачних случајјева, управљ
љање интенззитетом освветљености.

Слика 16‐5‐1: Прим
мери лошег сттања јавног осветљења у општинамаа Србије

16.5.3
3 Одржава
ање систе
ема јавног
г осветље
ења
Надлеж
жност општи
ине над сисстемом јавн
ног осветље
ења обавезно обухватаа извор све
етлости,
светиљкку и прикљ
ључно место
о, изузев у случају кад
да се за по
остављање светиљки користе
к
стубови
и електродистрибутивн
не мреже. Напојни водови, стуубови елекктродистриб
бутивне
за јавно осветљење су у надл
мреже и трафостанице са блоковима
б
лежности локалне
л
електро
одистрибуци
ије. Исти при
инцип важи
и и за право својине над
д елементим
ма система.
Одржаввање систем
ма јавног осветљења
о
ежности оп
пштине. У п
пракси се сусрећу
је у надле
различи
ити модели одржавањаа система:


Општина саама спровод
ди одржаваање, обично
о преко свог јавно‐комууналног пре
едузећа
које је одговарајуће кадровски оспособље
ено и матееријално опремљено за ову
делатност;



е одржавањ
ња система јавног осве
етљења
Општина након спровведене набаавке услуге
ођачем који
и је одговварајуће
закључује уговор о одржавањуу са изабраним изво
ријално опремљен заа ову делаатност. Уговори о
кадровски оспособљеен и матер
с склапају за
з период од
д годину дана;
одржавањуу најчешће се



Општина има
и
уговор са одговар
рајућим огр
ранком елеектродистри
ибуције који
и врши
одржавањее система јавног оссветљења у склопу одржавањ
ња нисконаапонске
дистрибутивне мреже.. Ово решењ
ње је некад
да било врло често а саада постоји само у
малом бројју општина.

Без обзира на који начин општтина врши одржавање
о
опходно је д
да на одговарајући
система нео
начин буде
о он надле
б
укључен локални
и огранак електродист
е
трибуције јеер је једино
ежан за
приступ
п елементим
ма нисконап
понске мреж
же (трафо сттанице, изво
оди јавног осветљења, напојни
н
водови)). Чест је слуучај да се од
днос измеђуу општине и локалне ел
лектродистр
рибуције а у вези са
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одржавањем јавно
ог осветљењ
ња регулишее посебним уговором у коме су деефинисане обавезе
о
уговорн
них страна.
Квалитеетно одржаввање систем
ма јавног оссветљења битан
б
је предуслов за њ
његов квали
итетан и
ефикасаан рад. С обзиром
о
даа се резерввни делови и сама усл
луга одржаавања набављају у
поступкку јавне набаавке, препорука је да сее аспекти ен
нергетске еф
фикасности обавезно укључе у
све јавн
не набавке у вези са сисстемом јавног осветљењ
ња и то путеем:


Адекватногг дефинисањ
ње предметта јавне наб
бавке путем
м наглашавања намере да се
набавља ен
нергетски еф
фикасна опр
рема/услуга//радови;



Адекватногг дефинисаања техни
ичких спец
цификација предметаа јавне набавке
н
(опрема/усл
луга/радови
и). Специфи
икације су об
бавезујуће, па се понуд
да може одбацити,
ако предмеет јавне набаавке не задо
овољава траажене специ
ификације;



Адекватногг дефинисања услова за учешће
е у јавној набавци. А
Аспект ене
ергетске
ефикасностти се може укључити
у
и код услова за учешће понуђача
п
у јјавној набаввци и то
кроз докази
ивање одговарајуће теххничке оспо
особљености, кадровскке опремљености и
референци релевантни
их за конкреетну јавну наабавку;



Адекватногг дефинисањ
ња критеријуума за доде
елу уговора.. Кад год је могуће криттеријум
за доделу уговора треба
т
да буде
б
економ
мски најпо
овољнија понуда и да
д се у
ин укључи аспект
а
енер
ргетске ефиккасности. У случају
критеријуме на одговаарајући начи
ене цене посебну пажњ
њу треба посветити
да се примењује критееријум најниже понуђе
цијама пред
дмета јавне
е набавке у које треба укључити аспекте
техничким спецификац
енергетске ефикасностти.

С
Слика
16‐5‐2: Радови на одржавању
о
система
с
јавно
ог осветљењ
ња

16.5.4
4 Модерни
изација система јав
вног освет
тљења
Једна од
о важнији
их карактеристика до
осадашњег развоја си
истема јавног осветљ
љења у
општинама Србијее је да вели
иким делом
м представљ
ља резултатт иницијати
иве самих грађана.
Најчешћ
ће су сред
дства за трасе
т
у сеелима и малим
м
месттима прикуупљана ло
окалним
самодоприносом, што је нааметало пр
римену најсскромнијих техничких решења. Ово је
резулти
ирало типиччном струкктуром систтема коју одликује масовно
м
ко
оришћење стубова
постојећ
ће електро
одистрибути
ивне мреже за постаављање свветиљки, уп
потреба свветиљки
отворен
ног типа и лоших фо
отометријскких каракте
еристика, са нееконом
мичним изворима
светлости. Такви системи не обезбеђују квалитетно
о осветљењее и имају н
непотребно велике
трошкове за енер
ргију и одр
ржавање. Поред
П
тога,, функција система јее битно нарушена
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дугогод
дишњим нед
довољним или
и лошим одржавање
ем. Просечн
на старост ссветиљки је
е око 25
година, просечна снага извораа је 200W а више
в
од 15%
% светиљки не ради.
д
улагало у систем
ме јавног о
осветљења и даље
Иако сее Србији у последњој деценији доста
домини
ирају застар
рели живин
ни и инкан
ндесцентни извори свветлости (~~70%) у скл
лопу са
светиљккама лошеег квалитетта. Веома ефектна мера енер
ргетске ефи
икасности је тзв.
модерн
низација си
истема јавн
ног осветљења, односно заменаа ових извора светл
лости и
застарел
лих светиљ
љки ефикасн
ним изворим
ма светлостти у склопу са квалитеетним свети
иљкама.
Ова мер
ра је са техн
ничког аспеккта једностаавна, а њени
и ефекти су врло очиглеедни за кориснике,
што је чини веома атрактивн
ном за опш
штинско рукководство. Принципи
П
ззамене светтлосних
извора приликом модернизац
м
ције је прикаазан у Табел
лама 16‐5‐2 и 16‐5‐3.
Табе
ела 16‐5‐2: Принцип
П
заме
ене извора светлости при
иликом моде
ернизације јаавног осветљ
љења
HPM ‐ Жива виссоког
притиска
Снагга
Свветлосни
флукс
и
извора*
W
lm
400
0
22 000
250
0

HPS ‐ Натријум висо
оког
притиска
Снага
Светл
лосни
флукс
изво
ора*
W
lm
m
250
28 000
0
150
16 000
0

13 000

160
0
125
5

8000
6 200

80
0

3 200

100

9 800
8

70
50

6 000
0
3 500
5

L ‐ Електро‐луминисцен
LED
нтни
иззвори
Снага
Светлоссни
флукс
извора*
W
lm
150
23 00
00
100
15 00
00
10 50
00
70
50
7 500
30
4 500
20

3 000

*Светлосни флукс извора светлости може
м
да се раззликује у зависсности од квалитета произво
ода
Евиденттно је да HP
PS и LED извори светлоссти имају ве
ећу ефикасн
ност од HPM извора, такко да се
уштеде енергије осстварују смаањењем инссталисаног капацитета система за 35%‐40%, односно
о
%, а за исти
и број светиљки на траси. Поред тога,
т
радни век HPS изввора је у оп
псегу 12
70%‐80%
000h ‐16
6 000h, одно
осно LED иззвора 50 000
0h, за разлику од HPM извора
и
чији је радни у опсегу
о
4
500h – 6 000h. HPSS извори су око 50% сккупљи од HPM
H
извора,, тако да уш
штеде трошкова за
редовно
о одржавањ
ње (трошак материјала,
м
, механизац
ције и рада) износе око 30%. Када се ради
о LED иззворима они су значајно скупљи
с
у одн
носу на HPM
M, односно HPS
H изворе, тако да је у неким
случајеввима уштед
да у трошко
овима за енергију мал
ла у односуу на инвесттициону вр
редност.
Последи
ично период
д отплате ин
нвестиције за
з LED изворе је релативнно дуг.

Слика 16‐5‐3
3: Примери модернизаци
м
ије јавног оссветљења (наатријумови и LED извори))
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При фор
рмулисању мере модер
рнизације јаавног осветљ
љења треба имати у вид
ду следеће:
1. Са заменом
м извора светлости уввек треба вршити
в
и замену светтиљки. Пун ефекат
коришћењаа ефикаснихх извора светлости долаази до израж
жаја ако се ккористе у скклопу са
светиљком која има ефикасни
е
оптички бло
ок и предсп
појне уређаје. Нове свветиљке
б
прилаагођене нам
мени, да имају
и
високк степен м
механичке заштите
з
треба да буду
оптичког бл
лока и делаа са предспојним уређајем (IP преема SRPS IEEC/EN 60598
8‐1:2008
Светиљке ‐ Део 1: Опш
шти захтеви
и и испитиввања), високку заптивен
ност протекттора (IK
пшти захтевви и испити
ивања), квал
литетне
према SRPSS IEC/EN 60598‐1:2008 ‐ Део 1: Оп
предспојне елементе и да омогућ
ћавају лаку замену изввора светло
ости и пред
дспојних
уређаја [7];
2. Да би ефеккти пројектаа били оптимални, потребно је деетаљније упознати ситууацију у
јавном освеетљењу, тип
пичне пробл
леме у њего
овом функци
ионисању.
о
ччест је случај да су
3. Због начинаа на који је до сада раазвијан систтем јавног осветљења
осветљене површине неадекватно
н
о (превише или премаало) осветљене. Због то
ога, без
т како ће се
с конкретнаа мера кате
егорисати у смислу Зако
она о плани
ирању и
обзира на то
изградњи [8], препор
ручује се да се при
иликом мо
одернизацијје система јавног
осветљења увек уради
и главни про
ојекат са све
етлотехничкким прорачуном за кон
нкретне
саобраћајни
ице. На оваај начин укклањају се постојећи дефицити ссистема у погледу
п
квалитета осветљеност
о
ти;
лосних изво
ора опада са протоком
м времена, чиме се наарушава
4. Ефикасностт свих светл
квалитет оссветљења. Због
З
тога тр
реба набављ
љати квалиттетне изворе од реном
мираних
произвођачча и са одговварајућим сертификати
има;
5. За припрем
му пројекта потребно јее прецизно одредити део
д системаа јавног осве
етљења
на који ће се пројекатт односити, прикупити податке о ттрасама и п
пописати ел
лементе
који ће бити
и обухваћен
ни пројектом
м;
6. Приликом замене
з
светтиљки требаа извршити проверу сттања целокуупног система који
се модерни
изује, поправити и замеенити оно што
ш је потреб
бно (нпр. по
оправка ошттећених
стубова, ож
жичења, контактора у тр
рафо станиц
цама и сл.). Ове
О интервеенције ће по
овећати
инвестицијуу, али ако сее не извршее, могу умањ
њити ефекат мере током
м експлоатације;
7. Напајање јаавног осветљ
љења врши се из посеб
бних "блоко
ова" јавног осветљења који се
налазе у окквиру трафо
о станица, тако
т
да се мерење утр
рошене кол
личине елекктричне
енергије вр
рши егзактн
но, само за конкретне изводе, што је веомаа погодно када
к
се
прикупљајуу подаци у вези са потро
ошњом систтема пре и после
п
примеене мере. У вези са
тим јавља се
с проблем
м дефинисањ
ња почетно
ог, односно референтно
ог стања (b
base line
assessment)) у односу на коју ће се вршити мер
рење стварн
не остварен
не уштеде ен
нергије.
Теоријска уштеда
у
којаа се остварује заменом извора светлости веома је велика,
међутим оввакви пројеккти најчешће се покрећу због лошеег квалитета јавног осве
етљења,
што подраззумева да велики део светиљки првобитног система
с
уоп
пште не рад
ди. Због
таквог базног стања мо
оже се деситти да се наккон применее мера не осстваре пред
двиђене
доксална си
итуација да је
ј реална по
отрошња ел
лектричне енергије
е
уштеде, па чак и парад
мене мере већа у односсу на потрош
шњу енергијје базног сттања. Овај проблем
након прим
се веома теешко превазилази. Једно од могућ
ћих решењаа је коришћ
ћење прорачунског
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базног стањ
ња, односно
о уштеда енеергије и тро
ошкова енер
ргије прораччунава се каао да је
првобитни неефикасни
и систем раадио у пуно
ом погону или
и се узим
ма у обзир реално
е
али
се
вр
ши
умањењ
ње
потребне
е
инвестици
ије
за
модер
рнизацију за износ
базно стањ
потребан заа довођење постојећег система у пуни погон;
8. Напон у сисстему јавно
ог осветљењ
ња веома оссцилује. Чессти су случајеви да се живини
ж
извори поввремено гассе, с обзир
ром да је за
з њих мин
нимални раадни напон 185 V.
Натријумовви и LED иззвори могу радити и са
с знатно нижим напо
оном уз сраазмерно
смањење осветљаја.
о
Р
Резултат
ове појаве је да је снагга извора светлости мања од
номиналне,, што утичче на потр
рошњу еле
ектричне ен
нергије а самим тим
м и на
одређивањ
ње почетног стања, чак и када је првобитни си
истем био у пуном поггону. На
исти начин ова појава утиче
у
и на измерене еф
фекте уштедее након мод
дернизације
е;
д
да модернизација систе
ема обухваати само ззамену посстојећих
9. Ретко се дешава
светиљки. Најчешће првобитни
п
с
систем
није
е био адеквватан, па јее потребно додати
б
светиљ
љки ради постизањаа квалитетта осветљења у складу са
известан број
стандардом
м/препорукаама;
о
легалних пр
рикључака на мрежу јавног
постоји проблем ил
10. У неким општинама
осветљења. Због тога је неопход
дно изврши
ити преглед
д целе траасе предвиђ
ђене за
ди откривањ
ња вишка свеетиљки (најјчешће су оккренуте ка н
нечијем дво
оришту)
замену рад
или других прикључакаа.
м
модер
рнизације јавног осветљ
љења у смисслу замене светлосних
с
и
извора и све
етиљки,
Поред мере
у свету се
с доста кор
ристи и мер
ра смањења интензитетта осветљености током периода см
мањеног
интензи
итета саобраћаја. Ово је могуће постићи
п
бил
ло искључивањем свакке друге све
етиљке,
било см
мањењем напона
н
напаајања свети
иљке, чиме се смањујее интензитеет осветљајаа. Овим
функцијјама могућее је управљ
љати посебн
ним управљ
љачким уређ
ђајима из ттрафо стани
ица или
поједин
начним упраављачким јеединицама у оквиру сам
мих светиљки. Важно јее напоменуути да је
предусл
лов за прим
мену оваквих система извршена
и
модернизаци
ија и прелаззак на натри
ијумове
или LED
D изворе свеетлости. Ипаак, с обзиро
ом на релаттивно високку цену овакквих систем
ма и још
увек ни
иску цену електричне
е
енергије, оваква
о
решења нису довољно
д
аттрактивна за
з наше
услове.
низација јавног осветљ
љења је мера
м
енерге
етске ефикаасности за коју је ре
елативно
Модерн
једностаавно и веома корисно
о урадити процену
п
тро
ошкова током животно
ог века про
оизвода,
односно
о светиљкее. Зато се препоручујее израда анализе
а
исп
плативости ове мере која ће
укључитти проценуу трошкова током живвотног века новопројектоване инсталације, односно
њених варијантни
их решења са различитим изворима свеетлости. Овва анализа,, поред
разматр
рања трошккова набавке, уградње, електриччне енергијје, одржаваања, демон
нтаже и
одлагањ
ња треба даа укључи у разматрањее и вредносст новца у времену и свођење тр
рошкова,
односно
о прихода од уштеде енергије то
оком целог животног века на сад
дашњу вред
дност уз
укључиввање пројекција промеене цене ел
лектричне енергије.
е
Саамо на осно
ову овакве анализе
надлеж
жни ће моћи да се опред
деле измеђуу различити
их решења.
Литер
ратура
[1] Косстић М: Водич кроз светт технике оссветљења, Minel
M
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[2] Теххнички годишњак за 201
14, ЕПС, 201
14
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0598‐1:2008 Светиљке ‐ Део 1: Општти захтеви и испитивањ
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о
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[10] Кар
рамарковић В, Матејић М, Брдареввић Љ, Стам
менић М. и Рамић
Р
Б: Уп
путство за пр
рипрему
про
ојеката енер
ргетске ефи
икасности у општинамаа, Министар
рство рудар
рства и ене
ергетике,
ISBN 978‐86‐87
7765‐00‐9, Бееоград, 2008
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16.6 Снабдевањ
С
ње приро
одним гас
сом
16.6.1
1 Основни
и појмови гасне
г
тех
хнике
Природ
дни гас као мешавина гасовитих угљоводоника са дом
минацијом м
метана представља
изузетно вредну енергетску и хемијскуу сировинуу која посеедује и знаачајне технолошко‐
економске и еколо
ошке предно
ости у односсу на конвенционална горива. При
иродни гас је готово
идеално
о гориво којје се лако меша
м
са вазд
духом, има велику брзи
ину сагоревања без дим
ма, чађи
и чврсти
их остатака,, те према томе
т
не загаађује околину. Искуство
о земаља саа дугом трад
дицијом
коришћ
ћења гаса по
оказује да јее природни гас
г и један од
о најбезбед
днијих енер
ргената.
Природ
дни земни гас
г или сам
мо природни гас који се налази на
н српском
м тржишту, било да
или из дом
долази из Руске Федерације
Ф
маћих извор
ра, по класи
ификацији сспада у друугу групу
природних гасова и садржи окко 96% метаана (CH4), окко 2% виших угљоводо
оника (етан, пропан,
бутан, итд.),
и
2% нессагоривих гаасова (азот,, угљен‐диоксид). Доњаа топлотна м
моћ природ
дног гаса
3
3
износи око 33 500 KJ/m , или око
о 8 000 kccal/m . Овај гас је без боје,
б
укуса и мириса и лакши
л
је
од вазд
духа.
Природ
дни гас је енергент
е
са изразитим техничким и еколошкким предно
остима у од
дносу на
друга конвенциона
к
ална горива, и у том смислу ње
егово коришћење би требало даа пружи
значајан
н допринос ефикаснијеем и еколош
шки прихваттљивијем коришћењу енергије. Међутим,
М
природни гас је доминантно увозни енерггент, његоваа цена везан
на је за промену цене нафте
н
на
светском тржишту,, па се тако
о не може са сигурнош
шћу предви
идети њено
о кретање. Ипак, за
очекиваати је да ћее у средњор
рочном пери
иоду, због све
с веће пр
роизводње н
неконвенци
ионалног
гаса (гаас из уљнихх и гасних шкриљаца)) у Европи, предвиђен
ног новог п
правца снаб
бдевања
европскког тржиштаа, као и предвиђеног новог правцаа снабдевањ
ња земаља ЈЈугоисточне Европе,
доћи до
о стабилизовања његовве цене.
Произво
одња приро
одног гаса у земљи трен
нутно задоввољава око 20% потрош
шње, са очеккиваним
трендом
м опадања удела у потрошњи. Домаћи
Д
гасс, који има значајно м
место у бил
лансним
резерваама одликујје присуство
о инертних гасова (СО2, азота и сл
л.) што снижава топло
отну моћ
гаса, паа стога домааћи гас нијее погодан за
з директно
о прикључењ
ње на гасовводни систе
ем. Ради
потпуно
ог искоришћ
ћења овог потенцијалаа потребно је предузеети активности на обеззбеђењу
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пласман
на овог гасаа у постројењима наменски грађен
ним за њего
ово коришћење, или иззградити
постројеења за издввајање СО2 и азота.
16.6.2
2 Класифи
икација гас
совода
Гасовод
д је специјал
лна врста цеевовода којаа служи за транспорт
т
и дистрибуци
ију гасовитих горива
од местта производ
дње до местта потрошњ
ње. Класификација гасоввода се мож
же извршитти према
значају и просторној намен
ни гасовод
да, односно
о према притисцима
п
гаса и њиховим
њ
локацијјама.
Према намени
н
гасо
оводи могу бити:
б
-

гасоводи заа транспорт гаса и

-

гасоводи заа дистрибуцију гаса.

По бројуу земаља ко
оје обухватаају гасоводи за транспор
рт се деле на:
н
-

међународне, односно
о транзитне и

-

магистралне, односно локалне.

Према радним
р
притисцима гассоводи могуу бити:
-

итиска, прекко 16 bar,
високог при

-

средњег притиска од 6 до 16 bar,

-

ниског приттиска, мањее од 6 bar.

Међунаародни или
и транзитни
и гасоводи за међунаародни траанспорт, су гасоводи високог
притискка, и служе за транспор
рт великих количина природног
п
г
гаса
из једне у другу ил
ли више
земаљаа.
Магистр
рални гасовводи служе за
з транспор
рт гаса унутаар једне зем
мље или већ
ћег подручја унутар
земље. Притисак гаса
г
у магисстралним гаасоводима је
ј од 50 до
о 70 bar. Магистрални гасовод
чини мр
режа цеви којима
к
се гас транспорттује од местта производ
дње или уво
оза гаса, одн
носно од
места преузимања
п
а до места предаје ко
од потрошаччких центар
ра или великих индусстријских
потрошача, закључно са главни
им мерно‐р
регулациони
им станицам
ма (ГМРС).
бутивни гасовод је гасо
овод средњ
њег притискаа у коме гасс има прити
исак од 6 до
о 16 bar.
Дистриб
Дистриб
бутивни гассовод чини мрежа дисттрибутивнихх цеви, којаа се од маггистралног гасовода
г
одваја преко
п
главних мерно‐реегулационих станица, а преко које се гас дистр
рибуира до великих
потрошача. Дистрибутивни гассовод се изр
рађује од челичних беш
шавних цеви.
итиска израађена је од
д челичних и полиетил
ленских цевви (ПЕ) у ко
ојима је
Мрежа ниског при
д мерно‐регулационих станица ши
ироке потро
ошње и завр
ршава се
притисаак до 6 bar, а почиње од
мерно‐р
регулациони
им сетом.
Мерно‐регулацион
на станица (МРС) се уграђује
у
на местима предаје природног гасаа већим
потрошачима. То јее станица са опремом (вентил, засун) и уређ
ђајима за меерење и регулацију
протокаа (регулатор
р притиска и гасно бро
ојило) и уре
еђајима сиггурности, гд
де се прити
исак гаса
снижаваа са притискка гаса у дисстрибутивно
ом систему на
н притисакк у мрежи ни
иског притиска.
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Кућни мерно‐регул
м
лациони сеет (КМРС) се
с постављ
ља код потр
рошача (об
бично на сп
пољњем
фасадом
м зиду) у металној
м
куутији и садр
ржи бројил
ло за очитавање утрош
шка гаса, ре
егулатор
притискка са блок веентилом, фи
илтером за гас и довод
дним вентил
лом. Ту се гаас из дистри
ибутивне
градскее мреже про
очишћава (ф
филтрира) и аутоматски
и смањује пр
ритисак са 1
1‐4 bar на око 20‐25
mbar наатпритиска и доводи у кућну
к
инстал
лацију.
Кућни прикључак
п
је цевовод
д од дистри
ибутивне ул
личне мреж
же до главног вентила (гасне
славинее) на кућном
м мерно‐реггулационом сету.
Унутраш
шња гасна инсталација
и
а почиње изза мерног уређаја,
у
а завршава
з
сее на врху каанала за
одвод продуката
п
саагоревања у атмосферуу.
Потрош
шачи гаса су уређаји и апарати
а
који
и служе у до
омаћинствуу за грејање просторијаа и воде,
кување,, прање и слично.
с
Урееђаји који су
с већи поттрошачи гасса су: шпореети, пећи, котлови,
к
камини, проточни бојлери,
б
греејалице, итд
д.
рдни m3 гасса је природ
дни гас на температур
ри 15oC и 1013,25 mbaar притиска и доње
Стандар
топлотн
не моћи Hd==33338 kJ/m3.
16.6.3
3 Експлоат
тација пр
риродног гаса
г
У Репуб
блици Србији користи се природн
ни гас са домаћих
д
нал
лазишта и уувозни гас. Највећа
налазиш
шта природн
ног гаса смеештена су у Војводини (Елемиру, Кикинди,
К
Пл
ландишту, Мокрину,
М
Новом Милошеву,, Ади, Чанттавиру, Маартоношу, Међи,
М
Итеб
беју, Банатсском Дворуу и др).
Капациттет ових наалазишта до
овољан је да
д задовољ
љи око 25% тренутних потреба Ре
епублике
Србије за
з природни
им гасом.
Једина компанија у Србији која
к
се бави
и истраживаањем и про
оизводњом
м природногг гаса је
Нафтна индустрија Србије a.д. (НИС а.д.). У саставу НИС а.д. је и Рафинер
рија гаса у Елемиру,
Е
чија је основна деелатност пр
рипрема до
омаћег природног гасаа за трансп
порт и прои
изводња
течног нафтног
н
гасаа и газолинаа (сировог бензина).
Недостаајуће количине гаса Ср
рбија увози из Русије. Овај
О
гас, по
ореклом из Сибира, производи
Газпром
мњефт, а до
о Србије сти
иже преко Украјине и Мађарске и у Србију улази, на тренутно
т
једној улазној
у
тачки
и, Хоргошу.
16.6.4
4 Гасоводни систем
м у Србији
и
Гасовод
дни систем Републикее Србије сее састоји од магистраалних, дово
одних и раазводних
гасовод
да и градских дистрибуттивних мреж
жа средњег и ниског пр
ритиска, при
ијемних и пр
редајних
станицаа за гас, главних разводних чворова,
ч
компресорск
к
ке станицее, главних мерно‐
регулац
ционих стани
ица и мерно
о‐регулацио
оних станицаа код потрошача.
Основу гасоводногг система Републике
Р
С
Србије
чини
и магистрал
лни гасовод
д Хоргош ‐ Сента ‐
Госпођи
инци ‐ Батајјница ‐ Вели
ика Плана ‐ Параћин ‐ Појате ‐ Кр
рушевац са великим пр
рстеном;
магистр
рални гасовод Сента – Мокрин ‐ Елемир ‐ Панчево
П
‐ Смедерево
С
(Велика Пл
лана), са
крацима Mеђа – Баанатски Двор – Елемир ‐ Госпођинц
ци ‐ Нови Саад ‐ Беочин ‐ Батајница ‐ Шабац
‐ Лозница ‐ Зворник ‐ Батајниц
ца ‐ Панчево
о; Баточина ‐ Крагујевац
ц ‐ Краљево и Бресницаа – Чачак
‐ Горњи
и Милановац
ц (Слика 6‐6
6‐1).
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Слика 16‐6‐1:
1
Гасов
водни систем
м Републике
е Србије

Овај гассоводни сисстем повезуује сва гаснаа поља у Во
ојводини саа потрошачи
има, омогућ
ћује увоз
гаса из Русије
Р
преко
о Мађарскее и транзит гаса за Боснуу и Херцеговвину.
Актуелн
ни транспор
ртни гасово
одни систем
м Републике Србије омогућава транспорт преко 15
милион
на Stm3 на дан (стандаардни кубн
ни метар пр
риродног гааса49), у којји је укључено и 2
милион
на Stm3 за Бо
осну и Херцеговину.
Цео гасо
оводни систтем високогг притиска, кога
к
чине магистрални и разводни
и гасоводи и објекти
на њим
ма, осим магистрално
м
г гасовода МГ‐9, деон
ница Појатее – Ниш, у власништвву је ЈП
Србијагас. Наведена деониц
ца магистраалног гасоввода МГ‐9, у већинскком је власништву
компаније Југоросггаз а.д.
На крају 2010. год
дине дужин
на транспор
ртног систем
ма ЈП Срби
ијагас је изн
носила 2 19
93 km, а
транспо
ортног систеема Југороссгаз а.д. 65 km. Гасово
одне мрежее средњег п
притиска и локалне
дистриб
бутивне мрееже ниског притиска
п
налазе се у вл
ласништву ЈП
П Србијагас,, Југоросгаз а.д., као
и 34 ло
окална дистр
рибутера. Транспорт
Т
и дистрибуција природн
ног гаса за потребе Ре
епублике
Србије, као и транззит природн
ног гаса за потребе
п
Боссне и Херцееговине, обаавља се у окквиру ЈП
Србијагас.
Складиш
штење прир
родног гасаа обавља предузеће
п
Подземно
П
складиште ггаса Банатски Двор
д.о.о. (П
ПСГ БД) чији су осниваачи ЈП Срби
ијагас, Газпр
ром Експор
рт и GAZPRO
OM Germaniia GmbH

49

Измереене вредностти протока гааса на мерно
ом месту свод
де се на стандардне усло
ове како би се
е вршила
наплата.. Методологгију прорачууна за свођеење на стан
ндардне усл
лове дефини
исала је Аге
енција за
енергети
ику Републикке Србије.
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(ГАЗПР
РОМ Герма
ания ГмбХ
Х),Складиштте представ
вља порозн
на пешчарсска стена која се
простир
ре на око 54 km2, на дубини
д
од 1 000 до 1 200
2 m. Објеекат ПСГ БД
Д лоциран је 22 km
источно
о од града Зрењанина
З
и 44 km од главног гассног разводног чвора у Госпођинц
цима код
Новог Сада.
С

Структуру потрошњ
ње природ
дног гаса у Србији чи
ине индустр
рија са 85%
%, топлане
е 29% и
домаћи
инства 12% [1].
16.6.5
5 Тржишт
те природн
ног гаса у Србији
Усвајањ
њем новог Закона
З
о енергетици[2]] крајем 201
14. године, област енеергетике у домаћем
д
законод
давству је хармонизоввана са од
дредбама Трећег
Т
енер
ргетског законодавногг пакета
Европскке уније, чи
име је настаављен процес увођењаа конкуренц
ције у секто
ор природно
ог гаса у
Србији, како би се
с повећала ефикасно
ост сектораа кроз дејсство тржиш
шних механизама у
снабдеввању приро
одним гасо
ом, задржаввајући при томе екон
номску регуулацију дел
латности
транспо
орта и дистр
рибуције при
иродног гаса као приро
одних моноп
пола.
Учесниц
ци на тржиш
шту природн
ног гаса у Ср
рбији су:
•

произвођаччи;

•

снабдевачи
и;

•

јавни снабд
девачи;

•

крајњи купц
ци;

•

оператори транспортни
т
их система;

•

оператори дистрибутив
д
вних систем
ма и

•

оператор сккладишта.

ног систем
ма обављаа послове организоввања и
Начин на који оператор транспортн
истрирања тржишта
т
пр
риродног гааса, као и оквир
о
којим
м се ближе регулишу права и
админи
обавезее учесника на
н тржишту прописан
п
јее у Правилим
ма о раду тр
ранспортногг система.
Закон о енергетиц
ци не пред
двиђа усвајјање посеб
бног прописса којим сее уређује тржиште
т
природног гаса, као
о што је случчај у електроенергетско
ом сектору (Правила
(
тр
ржишта).
ф
ања тржиштта природно
ог гаса у Срб
бији приказаан је на Слици 16‐6‐2, гд
де је ток
Начин функциониса
гаса при
иказан плавом, а токови
и новца стреелицама црвене боје.
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Слика 16‐6‐2: Трж
жиште природног гаса у Србији
С

Агенција за енергеттику РС до сада
с
је енергетским субјектима изд
дала:
•

34 лиценце за делаттност дистр
рибуција и управљањ
ње дистрибутивним си
истемом
ивних систем
ма);
(оператори дистрибути
• 33 лиценце за делатност јавног сна
абдевања природним гасом;
г
• 28 лиценци
и за делатн
ност снабдеевање на сл
лободном тржишту,
т
од
д тога енер
ргетским
субјектима који обављаају дистрибууције добил
ли су 13 лиценци.
16.6.6
6 Крајњи купци
к
прир
родног гас
са
Према Закону сви
и крајњи купци
к
природног гаса имају прааво да слободно бирају свог
5
снабдеввача на тржи
ишту. Домаћ
ћинства и мали
м
купци50
природно
ог гаса то прааво могу да остваре
од 1. јан
нуара 2015. године, али
и и даље им
мају право наа јавно снаб
бдевање51.
Купци који немајуу право наа јавно снабдевање, купују при
иродни гас од лиценцираних
снабдеввача на слоб
бодном трж
жишту (списсак лиценци
ираних снаб
бдевача) [5].. Крајњи купац који
нема пр
раво на јавн
но снабдевање из разло
ога прописаних чланом 302. Законаа о енергети
ици, има
право на
н резервно
о снабдевањ
ње, у перио
оду до 60 дана,
д
у ком
ме је дужан
н да пронађ
ђе новог
снабдеввача (у супротном је оп
ператор систтема дужан да му обусттави испорууку природн
ног гаса).
Цена реезервног сн
набдевања је
ј по правилу виша од
д тржишних цена, јер ссагласно члану 303.
ратор трансспортног
Закона о енергетици не можее бити нижа од просечне цене по којој опер
системаа продаје пр
риродни гас за балансирање систем
ма.

50

Мали купци
к
природ
дног гаса су крајњи
к
купци чија је годиш
шња потрошњ
ња природно
ог гаса до 100
0000 m3 и
чији су сви објекти пр
рикључени на дистрибути
ивни систем природног
п
гаса.
51

Јавно снабдевање је продаја природног гаса домаћи
инствима и малим
м
купцима по регуулисаним
ценама.
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16
6.6.6.1 Пра
авила о пром
мени снабдевача
Агенција је донела Правила о промени сн
набдевача која
к
су иста у области еелектричне енергије
е
и приро
одног гаса и која се при
имењују у случају
с
када промену сн
набдевача ттражи крајњ
њи купац
који има закључен уговор о по
отпуном снаб
бдевању.
Свикрајјњи купци природног
п
г
гаса
по Зако
ону имају пр
раво на слободан избо
ор снабдевача. Када

крајњи купац изаб
бере новог снабдевача
с
и са њим уговори поттпуно снабд
девање при
иродним
гасом, он новом снабдевачуу поднеси захтев за промену снабдевача у складу са
с овим
правили
има. Све дааље активно
ости по ово
ом захтеву предузимајју нови снаабдевач и оператор
о
системаа, тако да цео
ц поступакк не траје дуже
д
од 21 дан, рачунаајући од дана предаје уредног
захтева (о временуу у коме се најкасније
н
м
може
поднети захтев заа промену снабдевача треба
т
да
њи купац ко
оме престајее уговор о снабдевању са тренуттним снабде
евачем).
води раачуна крајњ
Када у поступку промене снаабдевача оп
ператор сисстема утврд
ди да крајњ
њи купац испуњава
прописаане услове за промену снабдевача (нпр. ре
егулисао је доспеле фи
инансијске обавезе
и испуњаваа друге про
према тренутном
т
с
снабдевачу
описане усло
ове), операттор системаа о томе
обавештава све учееснике постуупка најкасн
није 21. дана од дана пр
редаје захтеева.
Крајњем
м купцу којји испуњава прописане услове заа промену снабдевачаа оператор система
очитаћее стање на мерном
м
урееђају на дан
н када пресстаје снабдеевање угово
орено са тренутним
снабдеввачем тако да даном очитавања
о
о
отпочне
снаабдевање по
п уговору ккоји је закљ
ључио са
новим снабдевачем
с
м (тзв. дан промене сн
набдевача), ког дана балансна
б
од
дговорност за
з место
примоп
предаје крајњег купца прелази
п
на новог
н
снабде
евача.
Промен
на снабдевачча је бесплаатна за купц
ца.
16.6.7
7 Правила
а о раду ди
истрибут
тивног сис
стема
У склад
ду са члан
ном 261. Закона
З
о енергетици
е
оператор дистрибутивног система, по
прибављ
љеној саглаасности Агеенције за енергетику,
е
бутивног
доноси правила о рааду дистриб
системаа природногг гаса, којим
ма се нарочи
ито уређују односи изм
међу операто
ора дистриб
бутивног
системаа и корисни
ика системаа. Правила осим
о
условаа приступа и коришћеења дистриб
бутивног
системаа за природни гас уређују и: техничке услове за прикључчење на дисстрибутивни
и систем,
техничкке услове заа повезивањ
ње дистриб
бутивног сисстема на сууседни тран
нспортни ил
ли други
систем за природни гас, техни
ичке и другее услове за безбедан
б
по
огон дистри
ибутивног си
истема и
ног снабдевања купацаа природним
м гасом, по
оступке у
за обезб
беђење поуузданог и континуиран
кризним
м ситуацијама, функционалне захттеве и класуу тачности мерних
м
уређ
ђаја, начин мерења
природног гаса и друго.
16.6.8
8 Природн
ни гас и ЈЛ
ЛС
ЈЛС се као
к учесници
и на тржиштту природно
ог гаса може
е појавити у улози
•

дистрибутера (операто
ор дистрибуттивног систе
ема),

•

снабдевача,

•

пца.
крајњег куп

ивач ЈЛС, влаасници систтема за дисттрибуцију гааса, и имају лиценцу
л
У случајју да су ЈКП чији је осни
операто
ора дистриб
бутивног си
истема, ЈЛС
С су посред
дно надлеж
жне за издавање одобрења за
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прикљуучење објеката физичко
ог или правног лица наа систем за дистрибуци
ију гаса, па отуда је
њихова улога значаајна са аспеккта планираања развоја гасне инфраструктуре.
д ЈКП чији је оснивач ЈЛС, посед
дују лиценцуу за делатн
ност снабдевања на
Такође, у случају да
слободн
ном тржиш
шту, ЈКП праактично им
ма и улогу трговаца гаасом, јер сваки снабд
девач на
слободн
ном тржишту може даа нуди природни гас свим
с
купци
има на тери
иторији Срб
бије, без
обзира на чији систтем је објекаат купца при
икључен.
к оснивачч ЈКП за дисстрибуцију гаса,
г
треба да
д води раччуна и о ене
ергетској
Истовреемено, ЈЛС као
ефикасн
ности рада свог ЈКП. У ту сврхху, улога енергетског
е
менаџера је да при
икупи и
системаатизује под
датке о ЈКП
П за дистри
ибуцију гасаа, најпре оп
пште (Табел
ла 16‐6‐1)., а затим
податкее о испоручченим количчинама гасаа, као и цен
ни гаса на месечном
м
и годишњем
м нивоу.
Подаци треба да бууду системаатизовани по
п мерно‐ре
егулационим
м станицамаа. На исти начин, по
мерно‐р
регулациони
им станицаама, треба прикупити и систематтизовати по
одатке о по
отрошњи
електри
ичне енергије. Посебнуу групу подаатака треба да чине под
даци о дисттрибутивнојј мрежи,
који могу бити осно
ов за процен
ну потребни
их будућих улагања
у
у оввом секторуу (Табела 16‐6‐2).
Са другее стране, веећи број ЈЛС су и у улози
и крајњег куупаца приро
одног гаса. К
Како је од 1.. јануара
2015. го
одине тржиште природ
дног у РС по
остало отвор
рено, сви куупци, укључчујући и мал
ле купце
(правнаа лица и предузетници
и) добили суу право на слободан избор
и
снабд
девача. Због тога је
важно да
д енергетсски менаџер
р познаје начин рада тржишта
т
гаса и буде уупознат са правима
п
купца, као
к и да у ул
лози крајњеег купца за објекте
о
који користе природни изаб
бере најповвољнијег
снабдеввача гасом.
Када је ЈЛС у улоззи крајњег купца, енеергетски менаџер је дуужан да сее упозна и прикупи
податкее о месечни
им и годишњ
њим количи
инама и трошковима заа гас, у свим
м јавним об
бјектима.
Такође, дужан је да
д уз помоћ енергетских индикатор
ра ‐ потрошња гаса по јјединици по
овршине
(или зап
премине) пр
рати и евенттуално пред
длаже мере којима би унапредио
у
еефикасност његовог
коришћ
ћења (Табела 16‐6‐3).
Преглед
д података о потрошњ
њи гаса по различитим типовима зграда (јавне, стамб
бене, за
колекти
ивно или индивидуално
о становањее, пословне) и индустри
ијских објекката уз подаатке, пре
свега, о грејаној површини, дајје основ за статистичке
с
анализе о енергетској
е
ефикасностти.
Табела 16‐6‐1:
1
Подац
ци о јавном комуналном
к
предузећу
Дистрибууција гаса

Назив пр
редузећа

Подац
ци
Место:
Општина:
Поштански бр
рој:
Адреса:
Телефон:
Факс:
Интернет страаница

Контакт особа

Подац
ци
Име и презим
ме:
Телефон:
Факс:
Е‐mail

Кратак оп
пис система
Коментар
р
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Табела 16‐6‐2:
1
Дистр
рибутивна мр
режа
Дистриб
бутивна мреж
жа

Укупно

до 4 bar

4 до 16
6 bar

(km)

(km
m)

(km)

(no)

(no)

(no)

Дужина мреже
м
Полиетил
ленска дистрибутивна мреж
жа
Челична дистрибутивн
д
а мрежа
Прикључн
на мрежа
Полиетил
ленска дистрибутивна мреж
жа
Челична дистрибутивн
д
а мрежа
Начин постављања гасо
овода
Подземно
Надземно
о
Мерно реегулационе стаанице следећи
их протока
3

=< 6 m /h
6 ‐ 10 m3/h
10 ‐ 160 m3/h
>== 160 m3/h

1
Објектти прикључе
ени на систем
м гасовода
Табела 16‐6‐3:
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Јединице
е
Јавне зграде повезане на систем гасо
овода:
Број јавних зграда пове
езаних на систтем гасовода

(‐)

Проценатт јавних зградаа повезаних на систем гасоввода
Инсталиссани топлотни капацитет

(%)
(MW)
(m2)

Грејана површина
п
Предата количина
к
енер
ргије

(MWh)
(m3)

Предата количина
к
природног гаса

(m3/h)

Инсталиссани максимал
лни проточни капацитет

(MWh/m2)

Предата специфична
с
количина топло
отне енергије

(m3/m2)

Предата специфична
с
количина прир
родног гаса
Стамбене
е зграде (више
епородичне) повезане
п
на си
истем гасовода
а:
Број зград
да повезаних на систем гасо
овода

(no)

Проценатт зграда повеззаних на систем гасовода

(%)

Инсталиссани топлотни капацитет

(MW)
(m2)

Грејана површина
п
Предата количина
к
енер
ргије

(MWh)
(m3)

Предата количина
к
природног гаса

(m3/h)

Инсталиссани максимал
лни проточни капацитет

(MWh/m2)

Предата специфична
с
количина топло
отне енергије

(m3/m2)

Предата специфична
с
количина прир
родног гаса
Стамбене
е зграде (једно
опородичне) повезане
п
на си
истем гасовода:
Број зград
да повезаних на систем гасо
овода

(no)

Проценатт зграда повеззаних на систем гасовода

(%)

Инсталиссани топлотни капацитет

(MW)
(m2)

Грејана површина
п
Предата количина
к
енер
ргије

(MWh)
(m3)

Предата количина
к
природног гаса

(m3/h)

Инсталиссани максимал
лни проточни капацитет

2

Предата специфична
с
количина топло
отне енергије

(MWh/m )
3

Предата специфична
с
количина прир
родног гаса

2

(m /m )

Пословни
и простори поввезани на систтем гасовода:
Број посл
ловних простора повезаних на систем гасо
овода

(no)

Проценатт пословних пр
ростора повеззаних на систем
м гасовода

(%)

Инсталиссани топлотни капацитет

(MW)
(m2)

Грејана површина
п
Предата количина
к
енер
ргије

(MWh)
(m3)

Предата количина
к
природног гаса

(m3/h)

Инсталиссани максимал
лни проточни капацитет

(MWh/m2)

Предата специфична
с
количина топло
отне енергије

(m3/m2)

Предата специфична
с
количина прир
родног гаса
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Табела 16‐6‐3
1
(наставвак): Објекти
и прикључени на систем гасовода
г
Јединице
е

2016

2017

2018
8

2019
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Индустри
ијски објекти повезани на сисстем гасовода :
Број индуустријских објеката повезан
них на систем гасовода
г

(no)

Проценатт индустријски
их објеката повезаних на систем гасовода
а

(%)

Инсталиссани топлотна снага (капаци
итет)

(MW)
(m2)

Грејана површина
п
Предата количина
к
енер
ргије

(MWh)
(m3)

Предата количина
к
природног гаса

(m3/h)

Инсталиссани максимал
лни проточни капацитет

(MWh/m2

Предата специфична
с
количина топло
отне енергије

(m3/m2)

Предата специфична
с
количина прир
родног гаса
Објекти повезани
п
на систем гасоводаа ‐ УКУПНО:
Укупан бр
рој зграда поввезаних на сисстем гасовода

(no)

Проценатт објеката повезаних на систтем гасовода

(%)

Укупни инсталисани то
оплотни капац
цитет у објекти
има

(MW)
(m2)

Укупна гр
рејана површи
ина
Предата количина
к
енер
ргије

(MWh)
(m3)

Предата количина
к
природног гаса

(m3/h)

Инсталиссани максимал
лни проточни капацитет

(MWh/m2

Предата специфична
с
количина топло
отне енергије

(m3/m2)

Предата специфична
с
количина прир
родног гаса
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Код ин
ндустријских објеката гас се може користити у те
ехнолошким процесима, као и за про
оизводњу
паре, вреле или топл
ле воде као технолошких
т
и грејних фл
луида, с тим што
ш се у већи
ини случајеваа не могу
ичити количи
ине гаса утрош
шене за технолошки постуупак, односн
но за грејање објеката.
разграни
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16.7 Градски
Г
т
транспорт
т
Унапређ
ђење енергеетске ефикаасности, у сеектору производње транспортне усслуге, препо
ознато је
као једаан од кључних елемен
ната енергеттске полити
ике Републи
ике Србије д
дефинисане
е њеним
стратеш
шким докум
ментима, са јасним опр
редељењем
м остварењаа доприносса смањењаа укупне
потрошње енергијје и смањеења негати
ивних утицааја сектора транспортта путника у циљу
стварањ
ња енергетскки и еколош
шки одрживи
их система.
Стратегија развоја енергетике Републике Србије за период до 20
025. године са пројекци
ијама до
2030. го
одине, дефи
инише енер
ргетску ефиккасност као
о кључни ел
лемент обеззбеђења енергетске
безбедн
ности и траанзиције каа одрживом
м развоју енергетике
е
Србије и о
основ разво
оја свих
енергеттских сектор
ра, а препозн
ната је као „нови,
„
домаћи извор ен
нергије”.
Одговор
р на преузеете обавезе Републике Србије у погледу енергетске ефи
икасности у сектору
транспо
орта путникаа јасно су дефинисане у важећем Закону о еф
фикасном ко
оришћењу енергије
е
који је у члану 71. дефинисао да је надлеежни орган јединице ло
окалне само
оуправе са више од
20 000 становника дужан да донесе
д
Прогграм унапређења енер
ргетске ефи
икасности у сектору
транспо
орта путникаа за период
д од три год
дине. Програам се доставља надлеж
жном минисстарству,
као и иззвештаји о његовој
њ
реал
лизацији. Основни елем
менти Прогр
рама енергеетске ефикасности у
секторуу транспортаа путника даати су у Зако
ону (члан 72).
Овим приручнико
п
ом ближе се прописуују услови,, садржинаа и начин израде Програма
путника. П
унапређ
ђења енергетске ефикасности у сектору транспорта
т
Приручник садржи
методол
лошки посттупак унапр
ређења енергетске ефи
икасности у систему транспорта путника,
који наа свеобухваатан начин, посматран
но по вертикалној хијјерархији, о
обухвата си
истемску
анализуу целине сисстема, подси
истема, вид
дова, возилаа и врсте поггонске енергије.
Такође, Приручникк садржи и детаљан методолошки
м
и поступак израде Про
ограма унап
пређења
енергеттске ефикассности у систему траанспорта пуутника на нивоу град
да/општине, као и
индикатторе енергеетске ефикаасности, мод
деле за про
орачун инд
дикатора, меере за унап
пређење
енергеттске ефикасн
ности и начи
ин мониторинга и контр
роле.
Саставн
ни делови Приручника
П
икупљање п
података о систему
су пројекттовани обраасци за при
транспо
орта путникаа, као и обраасци за израаду енергетског и еконо
омског билаанса.
16.7.1
1 Град и гр
радски тр
ранспортн
ни систем
м
Још од древног ан
нтичког град
да Милета533 који се често спомињ
ње као један
н од првих градова
који су системски планирани
и, па све до
д данас, интеракцијаа развоја гградова и његових
транспо
ортних систеема, створил
ла је нерасккидиву међусобну повеезаност њиххових функц
ција које
су захтеевале систем
мски приступ у посматрању и изучаавању.
Град је сложен организационо‐технолош
шки систем састављен
с
о више мееђусобно по
од
овезаних
компати
ибилних ел
лемената, способан даа производи нове друуштвене вр
редности (културне,
материјјалне и сл.) које се из њега
њ
шире и временом постају
п
стандард целог друштва.
Градски
и транспор
ртни систеем са сво
ојим перформансама,, технологгијом, квал
литетом,
трошковима и утиц
цајем на жи
ивотну средину, предсттавља један од битних фактора од
д утицаја
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Антички град Милетус у Малој Азији пом
миње се први пуут око 450 годин
на п.н.е.
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на локаацију, величчину, структтуру и функкционисање савремени
их градова, њихову еко
ономију,
социјалне односе, квалитет жи
ивота и сл. У ширем ко
онтексту поссматрано, гр
радски тран
нспортни
систем представљаа један од кљ
ључних елем
мената од уттицаја на по
огодност за живот у градовима.
Кроз градски
г
транспортни систем сее преламају различи
ити проблееми, почеввши од
неогран
ничене слоб
боде од сттране појед
динца за избором
и
оп
птималног н
начина транспорта,
изналаж
жења оптим
малних вари
ијанти у реш
шавању транспортних проблема,
п
ттретирања градског
транспо
ортног систеема као слоб
бодног тржи
ишта, израж
женог утицајја свих ниво
оа власти, заахтева за
реализаацијом мобилности раззличитих со
оцијалних гр
рупа, распод
деле трансп
портних трошкова и
приходаа, итд.
Неадеквватно разум
мевање ових комплекксних пробл
лема у граадском тран
нспортном систему
проузро
окује снажан
н притисак различитих интереснихх група које су често озбиљна преп
прека да
се нађу квалитетна решења ко
оја су од опш
штег интересса за локалн
ну заједницуу.
Због јакке међусобне зависно
ости измеђуу транспортта и градовва, један од
д основних циљева
градски
их транспорттних систем
ма јесте усмереност ка прилагођаввању ових система у од
дносу на
функцијје савремен
ног града и стварања
с
граадова погод
дних за живот.
Примар
рни циљ раззвоја градовва погодних за живот је реализацијја стратегијее развоја еф
фикасних
градски
их транспорттних систем
ма. Ова страатегија се баазира на снажном под
дстицају коришћења
системаа јавног транспорта
т
путника уз
у ограниччено кориш
шћење при
иватних пуутничких
аутомоб
била уз раззвој и подсстицај употр
ребе и других „алтерн
нативних“ п
подсистема, који се
називајуу „активним
м видовима““.
Сходно томе, надлежни органи локалних самоуправаа су пред оссновним изаазовом који
и се тиче
значајно
ог смањењ
ња броја пр
риватних ауутомобила, а затим и примене политике одрживе
о
мобилн
ности на гло
обалном ни
ивоу која ом
могућава живот
ж
и креттање у град
ду без посе
едовања
аутомоб
била.
Основни фактор свваке политике развоја одрживих
о
гр
радова и квалитета живота у градо
овима је
без дил
леме ефикаасан систем јавног транспорта путтника, који има циљну функцију да се у
условим
ма окружењ
ња задовољ
ље транспор
ртни захтеви по обимуу и квалитеету, уз максималну
произво
одну, енерггетску и економску еф
фикасност и делотворн
ност, и мин
нималне не
егативне
утицаје на околинуу.
Систем јавног тран
нспорта путн
ника (енг. Public
P
Transp
port System)), представљ
ља отворен, сложен
организзационо–теххнолошки тр
ранспортни систем, са стохастичко
ом промено
ом стања саа циљем
задовољ
љења трансспортних потреба и транспортни
т
их захтева његових ко
орисника, који
к
као
произво
од има транспортну усл
лугу.
Сам наззив система,, указује на његове осно
овне одреднице.
Одредн
ница "систе
ем" указује да се рад
ди о сложе
еној целини састављееној од ме
еђусобно
повезан
них, интерактивних елеемената (ко
омпоненти),, који након функцион
нисања у резултату
има поссебан квалитет у односуу на онај којји имају његгови елемен
нти.
Систем је "јавни", јер је достуупан за коришћење сви
им корисни
ицима под јееднаким и унапред
познати
им условимаа.
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Одредн
ница "трансспорт" дефи
инише да се ради о систему који је оргаанизован да обави
премеш
штање или пренос објјеката транспорта при
имењеном транспортном техноло
огијом у
простор
ру и временуу.
Одредн
ница “путни
ик” указује да су пред
дмети трансспорта у оввом системуу жива бић
ћа‐људи,
односно
о путници.
Систем јавног тран
нспорта путника као што показују његове осн
новне одрееднице, представља
основни
и логистичкки подсистеем града који
к
обезбе
еђује присууство његоввих корисника као
елемената произво
одних и других процесаа, на месту и у моменту где и када јје то потреб
бно. Овај
систем истовремено предстаавља и при
ивредну де
елатност ко
оја ангажује велика средства
с
уложена у ресурсе у циљу производње транспортне услуге
у
одређ
ђеног обимаа и квалитетта.
Такође, систем јаввног трансп
порта путни
ика предстаавља један од најваж
жнијих елем
мената у
реализаацији мобил
лности стано
овника унуттар градске англомерац
ције, јер се ввелики део кретања
(20‐60%
%) управо реализује ови
им градским
м подсистемом, са аспеккта планираања и развојја веома
је важно детаљно познавати
п
с
структуру
и место систе
ема јавног транспорта п
путника у од
дносу на
више ‐ мета
м
систем
ме.
Посматр
рајући верттикалну хијјерархију подсистем
п
јавног транспорта путника је по
одсистем
градско
ог транспортта путника, а системскки приступ у развоју и управљањ
њу овим сисстемима
претпосставља конц
цепт супститтуције система јавног гр
радског тран
нспорта путн
ника од “система за
себе” у “подсистем
м града”, од
дносно да сввоје циљеве
е и циљну функцију
ф
ускклади са ци
иљевима
града каао вишег система.
На Слиц
ци 16‐7‐1 приказана
п
јее могућа сттруктура граадског/општтинског транспортног система,
с
која мо
оже бити хетерогена
х
зависно од
д степена развијености
р
и и заступљ
љености по
ојединих
подсисттема транспорта путникка, на терито
орији једини
ице локалнее самоуправве.
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С
Слика
16‐7‐1: Структура града и градсског транспор
ртног систем
ма

п
сви подсисстеми трансспорта путн
ника који се могу
Ограниччење: На слици су приказани
класифи
иковати на основу осно
овних техни
ичко‐техноло
ошких и сисстемских каарактеристика. Неки
од подсистема ни
ису препозн
нати у законима Репуб
блике Срби
ије, али факктички посттоје, а у
земљам
ма ЕУ и имају позитиван
н тренд растта и развоја..
Свакако
о, примена Програма се у овом тр
ренутку мож
же односити
и само на оне подсисте
еме који
имају формално‐пр
равни статусс сходно посстојећим закконским и регулаторни
р
м прописим
ма.
16.7.2
2 Основне
е дефиниц
ције
1. Ко
омунална де
елатност је делатност пружања
п
ко
омуналних услуга
у
од зн
начаја за осттварење
жи
ивотних поттреба физиччких и правних лица ко
од којих је јединица локалне сам
моуправе
дуужна да ство
ори услове за обезбеђ
ђење одговаарајућег кваалитета, обима, доступ
пности и
ко
онтинуитета,, као и надзо
ор над њихо
овим вршењ
њем.
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2. Ло
окална самоуправа пр
редставља право грађана да упр
рављају јавн
ним пословвима од
неепосредног, заједничко
ог и општегг интереса за локално становниш
штво, непосредно и
пр
реко слобод
дно изабраних представвника у једи
иницама локкалне самоууправе, као и право
и способностт органа локалне само
оуправе да, у границама закона, уређују по
ослове и
управљају јаввним пословвима који су
с у њихово
ој надлежно
ости и од интереса за локално
стаановништво
о.
3. Те
ериторија је
единице ло
окалне само
оуправе чини подручјее једног ил
ли више нассељених
мееста, односн
но катастар
рских општи
ина које ул
лазе у њен састав. Тер
риторија за коју се
оснива једин
ница локалне самоуправе предсставља при
иродну и ггеографску целину,
економски по
овезан просстор, који поседује
п
раазвијену и изграђену ккомуникаци
ију међу
насељеним местима, са седиштем
с
каао гравитационим центтром.
4. Оп
пштина је оссновна тери
иторијална јеединица у којој
к
се остварује локална самоуправа, која
је способна да
д преко сввојих органа самостално врши свва права и дужности из своје
н
100
000 становника.
надлежности и која има најмање
ница локалн
не самоуправе утврђен
на законом
м, која пред
дставља еко
ономски,
5. Град је једин
ад
дминистрати
ивни, геограафски и култтурни центаар ширег по
одручја и им
ма више од 100 000
стаановника. Територија за коју се образује град, представља природну географскуу целину,
економски по
овезан про
остор који поседује
п
иззграђену ко
омуникацијуу међу нассељеним
меестима са сеедиштем граада као граввитационим центром.
6. Бр
рој становника (Bst) је основни демографски
д
и показатељ
љ насељено
ости становвника на
од
дређеној гео
ографској територији и представљ
ља укупан број
б
становвника који живи
ж
на
ад
дминистрати
ивној терито
орији општи
ине/града.
7. Гусстина насељ
љености(ρst) представљ
ља просечан
н број стано
овника који живи на по
овршини
2
од
д 1 km адми
инистративн
не територијје општине//града.
8. Бр
руто домаћи
и производ (БДП) пред
дставља укупну продукц
цију роба и услуга, оствварену у
националној економији,, без обзир
ра на влассништво у току
т
посмаатраног вре
еменског
пеериода (обиччно на годишњем ниво
оу).
9. Степен моторизације (ssm) предстаавља односс између укупног
у
бро
оја возила и броја
стаановника наа површини административне тери
иторије општине/града..
10. Сааобраћај у најширем
н
см
мислу речи, представљ
ља организоввано кретањ
ње возила, односно
токове возила на саобр
раћајној мрежи са циљ
љем превоза, премеш
штања или преноса
об
бјеката трансспорта.
11. Тр
ранспорт пр
редставља сложен пр
роцес прево
оза, премештања или
и преноса објеката
транспорта примењеном
м транспорттном технол
логијом у простору
п
и времену, који
к
као
пр
роизвод имаа и транспор
ртну услугу.
12. Тр
ранспортна технологијја подразумева начин транспор
ртовања об
бјеката транспорта,
од
дносно орган
низован наччин употреб
бе знања, ал
лата, техника и метода у циљу реал
лизације
транспортних потреба корисника траанспортних система.
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13. Тр
ранспортна услуга
у
је системски оргганизован процес
п
чији је резултат произишао
о из низа
мееђусобно по
овезаних акттивности пр
ревозника (о
оператора) и пословно
ог окружењаа у циљу
зад
довољења захтева
з
кори
исника услууге.
14. Си
истем је сложена
с
цеелина састаављена од
д међусобн
но повезан
них, интераактивних
елемената (ко
омпоненти),, који након
н функциони
исања у реззултату има посебан квалитет у
дносу на онаај који имајуу његови елеементи.
од
15. Тр
ранспортни систем пред
дставља отвворен, слож
жен организаационо–технолошки си
истем, са
сто
охастичком променом
м стања у циљу задовољења тр
ранспортнихх потреба његових
ко
орисника.
16. Градски/општтински тран
нспортни си
истем предсставља мулттимодални ттранспортни
и систем
п
.
састављен од различитихх видовних подсистема.
ревозник (о
оператор)јепривредно друштво, друго праввно лице и предузетн
ник који
17. Пр
об
бавља делаттност трансп
порта путникка.
18. Јаввни транспорт путникка ‐ јавни превоз (PT
T) је подсисстем трансп
порта путни
ика који
ко
орисницима пружа јавну транспорттну услугу на кратким или
и дугим р
растојањимаа, унутар
ил
ли између насељених места, према унапре
ед дефиниссаним и познатим уссловима,
во
озилима при
илагођеним
м и опремљ
љеним за овву намену, укључујући и пружање услуга
пуутницима и превозници
има (операторима) на станицама,
с
ма и објекти
има који
стајалиштим
се за ту сврху користе.
19. Тр
ранспорт путника за со
опствене по
отребе (TSP)) је подсисттем транспо
орта путникаа у коме
пр
ривредно друштво,
д
др
руго правн
но лице, предузетник или физи
ичко лице обавља
транспорт за сопствене потребе
п
по унапред зааконом деф
финисаним уусловима, најчешће
н
о јавним сао
обраћајницама.
по
20. Ли
инијски тран
нспорт путн
ника (линијсски превоз)) представљ
ља подсистем
м јавног траанспорта
пуутника, у ко
оме се тран
нспорт путн
ника контин
нуално обаввља у просттору и времену на
мр
режи линијаа по унапред
д одређеним
м условима функциони
исања.
21. Ваанлинијски транспорт
т
п
путника
(ван
нлинијски превоз)
п
пред
дставља под
дсистем траанспорта
пуутника, досттупан само одређеној групи
г
кориссника (путни
ика) у просттору и врем
мену, по
унапред позн
натим условвима који се
с утврђују посебно заа сваки преевозни цикл
лус. Као
н писани уго
овор измеђуу наручиоцаа услуге (кор
рисника)
основ за обаввљање, захтеева посебан
п
(оператора).
и превозника
22. Градски трансспорт путни
ика (градски
и превоз) је подсистем јавног транспорта путн
ника који
нутар конти
инуално нассељених пр
ростора са интензивни
им и контин
нуалним
се обавља ун
м захтевима на админисстративној територији
т
о
општине/гра
ада.
транспортним
риградски транспорт
т
путника (п
приградски превоз) јееподсистем јавног траанспорта
23. Пр
пуутника који се
с обавља између
и
два или више насељених
н
м
места
унутар администтративне
територије оп
пштине/град
да.
егионални транспорт
т
п
путника
(м
међумесни превоз) је подсистем јавног траанспорта
24. Ре
пуутника који се
с обавља између
и
два или више насељених места
м
(градо
ова или општина) на
територији јед
дне државе.
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25. Јаввни масовни транспо
орт путникка (JMTP) представљаа подсистеем јавног градског
транспорта пуутника доступан у просстору и врем
мену као јавна услуга зза све кори
иснике, у
оме
се
тран
нспорт
путн
ника
обављ
ља
по
унапр
ред
дефини
исаним
и
п
познатим
у
ко
словима
фуункционисањ
ња (фиксним
м трасама кретања вози
ила‐линијам
ма, редовим
ма вожње и унапред
деефинисаним
м ценама траанспортне услуге) и реаализује се во
озилима вел
ликог капацитета.
26. Фл
лексибилни
и транспортт путника или
и
паратраанзит(FTP) представљаа подсистем
м јавног
граадског тран
нспорта путника доступан у просттору и врем
мену као јаавна или по
олујавна
усл
луга за све кориснике који прихватају услове
е из међусо
обног угово
ора, коју обе
езбеђује
оп
ператор (привредно др
руштво, друуго правно лице, пред
дузетник ил
ли физичко лице) у
ци
иљу задовољ
љења различитог степен
на индивид
дуалних тран
нспортних потреба кори
исника.
27. Сп
пецијални транспорт
т
путника(STP) представља аутоно
оман систеем или инттегрисан
по
одсистем у систем јаввног транспорта путника доступан корисниц
цима у про
остору и
вр
ремену као јавна
ј
услугаа, у коме се транспорт путника реаализује на ф
фиксним траасама на
ко
ојима се креећу возила/ккабине која вуку кабло
ови посебне намене константном брзином
б
ил
ли се транспорт обавља помоћу фиксних беско
оначних покретних тракка.
28. Мо
обилност (М) предсставља основни кваантитативни
и показатеељ покретљ
љивости
стаановника гр
рада/општи
ине у трансспортном систему и изражава
и
сее односом између
укуупног броја путовањ
ња и бро
оја становн
ника на администра
а
ативној тер
риторији
граада/општин
не. Представља један од кључнихх показатељ
ља неопход
дних за утвр
рђивање
об
бима (величине), структтуре и основвних каракте
еристика траанспортних система.
29. Ли
инија је део
о транспортн
не мреже си
истема тран
нспорта путн
ника на којо
ој се обављаа процес
транспорта путника
п
по унапред одређеним
о
и корисни
ицима позн
натим стати
ичким и
инамичким елементима
е
а линије и другим
д
условвима.
ди
30. Статички елем
менти лини
ије (елементти структуре
е линије) пр
редстављајуу елементе линије у
ростору који
и се не мењаају у дужем периоду вр
ремена у но
ормалном реежиму радаа линије.
пр
Оссновни статтички елемеенти линијее су: траса линије, бр
рој и називв линије, смерови,
с
терминуси, сттајалишта, дужине
д
међуустаничних растојања
р
и дужина линије.
31. Ди
инамички елементи
е
л
линије
(еле
ементи фун
нкционисањ
ња линије) представљ
љају оне
елементе ли
иније чијом
м се пром
меном у складу са транспорттним захтевима и
ројектованим
м квалитето
ом услуге вр
рши оптимиззација функкционисања линије. Дин
намички
пр
елементи лин
није су: врем
мена која сее остваре у току
т
транспортног проц
цеса (време
е вожње,
вр
реме задржаавања возил
ла на стајал
лиштима, вр
реме превозза и време обрта), брзине које
се остваре у току транспортног процеса (саобраћ
ћајна, преевозна, об
бртна и
она), број возила
в
на раду, инте
ервал, фрекквенција, каапацитет возила и
експлоатацио
капацитет лин
није.
32. Дуужина међуустаничног растојања (lsm,s) представља расто
ојање мереено по траси
и линије
између два сууседна стајал
лишта посм
матрано у см
меру линије..
она дужинаа мреже линија
л
(Lm)п
представља збир дужина свих линија
л
у
33. Екксплоатацио
систему трансспорта путн
ника, односно збир сви
их међустан
ничних расттојања у об
ба смера
ли
иније по свим линијам
ма у систем
му. Може се посматраати на ниво
оу целине система,
с
по
одсистема и видова.
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34. Грађевинска дужина ул
личне мреже (Lug)пре
едставља зб
бир дужина свих изгграђених
по
овршина којје као саобр
раћајне поввршине мож
же да кориссти систем ттранспорта путника,
по
од условимаа одређеним
м законом и другим прописима. Може се по
осматрати на
н нивоу
цеелине систем
ма, подсистеема и видовва.
35. Уккупни трошккови потрош
шње енерги
ије (ТRpe) у систему
с
транспорта путтника, предсстављају
збир свих тро
ошкова пого
онске енерггије који се остваре у систему
с
транспорта путтника по
руктури енеергената у посматрано
ом периодуу времена. Могу се по
осматрати на
н нивоу
стр
цеелине систем
ма, подсистеема, видоваа и типова возила.
36. Јед
динични тр
рошкови по
отрошње енергије
е
(τpe
ављају одно
ос између укупних
p ), предста
остварених тр
рошкова ен
нергије и оствареног
о
транспортно
т
ог рада у ссистему траанспорта
ивоу целине система, подсистемаа, видова и типова
пуутника. Могуу се посматтрати на ни
во
озила.
37. Бр
руто транспо
ортни рад – 1 (BTR1)пр
редставља укупну
у
количчину понуђеене услуге и добија
се као збир планираних
п
километараа на линији
и рада свих возила у возном паркку у току
осматраног временског периода. Може се посматрати на нивоуу целине система,
с
по
по
одсистема, видова
в
и тип
пова возилаа.
38. Бр
руто транспо
ортни рад – 2 (BTR2)пр
редставља укупну
у
количчину понуђеене услуге и добија
се као производ бруто транспортно
т
ог рада – 1и
1 капацитеета возила у току посм
матраног
вр
ременског пеериода. Може се посмаатрати на ни
ивоу подсисстема, видовва и типова возила.
39. Не
ето транспо
ортни рад (N
NTR)предстаавља стварн
но извршен
ни транспор
ртни рад система, и
до
обија се као
о производ укупног бр
роја превезе
ених путникка и средњ
ње дужине вожње
в
у
систему тран
нспорта путника у току посматтраног врееменског периода. Може
М
се
осматрати наа нивоу целине системаа, подсистем
ма и видоваа.
по
40. Бр
рој превезен
них путникаа (P)предстаавља суму сввих путника који су ушл
ли (изашли) на свим
стааницама и линијама
л
у току посматраног врем
менског пер
риода. Мож
же се посматтрати на
ни
ивоу целинее система, по
одсистема и видова.
41. Ср
редња дужи
ина вожње ( l v ) предстаавља средњ
њу вредност растојања на коме се превезе
пуутник на по
осматраној линији или
и мрежи ли
инија, одно
осно просеччно растојање које
пуутник оствар
ри у току јед
дне вожње.
42. Ин
нвентарски број возилаа (Ni) предсттавља суму свих возилаа у систему транспорта путника
од
дређених конструкцијсско‐експлоаттационих карактерист
к
тика у посм
матраној је
единици
вр
ремена. Мож
же се посматрати на нивоу целине система, по
одсистема и видова.
43. Бр
рој возила на
н раду (Nr) представља просечан број возилаа на раду у систему траанспорта
пуутника одређених конструкцијскко‐експлоатаационих каарактеристи
ика у посм
матраној
јед
диници врем
мена. Можее се посматр
рати на ниво
оу целине си
истема, под
дсистема и видова.
в
44. Пр
родуктивно време рад
да (Hr)предсттавља суму часова рад
да возила у систему траанспорта
пуутника у посматраној јед
диници вреемена. Може се посматтрати на ниввоу целине система,
с
по
одсистема, видова
в
и тип
пова возилаа.
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45. Ко
оефицијент искоришћења прево
озне способ
бности (Ki) система ттранспорта путника
пр
редставља однос
о
измееђу стварно извршеногг транспорттног рада (NTR) и плаанираног
транспортног рада (BTR2). Посматра се
с на нивоу целине система.
46. Уккупна потро
ошња енерггије (Qpe) у сектору транспорта представља потребну количину
ен
нергије у ци
иљу уредно
ог и сигурног снабдеваања непоср
редних потр
рошача (пруужалаца
транспортне услуге) у простору и времену. Израчунава
И
се као збир бруто по
отрошње
нергије по структури енергената.. Може се посматратти на нивоу целине система,
с
ен
по
одсистема, видова
в
и тип
пова возилаа.
47. Ен
нергетска ефикасност
е
представљ
ља однос између уккупне потр
рошње ене
ергије и
по
осматраног показатељаа који је карактеристи
к
ика функци
ионисања ссистема траанспорта
пуутника у по
осматраном
м периоду времена. Може
М
се посматрати
п
на нивоу система
транспорта путника (ES)), подсистем
ма (EP), ви
идова (EM),, типова во
озила (EV) и врста
по
огонске енер
ргије (EE).
48. Ен
нергетски биланс (EB) у сектору транспорта путника пр
редставља документ којим
к
се
утвврђују годи
ишњи изно
оси енергијје и енерггената потр
ребних за уредно и сигурно
снабдевање система
с
енергијом (непосредних потрошача) за
з посматрани период времена
в
ц
произзводње одр
ређеног оби
има и нивоаа квалитета транспортн
не услуге. Може
М
се
у циљу
по
осматрати наа нивоу целине системаа, подсистем
ма, видова и типова воззила.
49. Пр
росечна год
дишња стоп
па раста поттрошње поггонске енер
ргије (  ) у ссистему траанспорта
пуутника предсставља покаазатељ тренда промене
е потрошњее погонске енергије посматрано
кроз однос уккупне потрошње енерги
ије у текућојј‐последњојј години у односу на пр
ретходну
дину. Можее се посматр
рати на ниво
оу целине си
истема и на нивоу енер
ргента.
год
50. Баазни индексс потрошње
е погонске енергије
е
у систему
с
траанспорта путтника (ib) у систему
транспорта пуутника пред
дставља показатељ трен
нда промене потрошњее погонске енергије
е
осматрано кроз однос укупне
у
потро
ошње енерггије у некој одабраној п
посматраној години
по
у односу
о
на деефинисану базну
б
годин
ну. Може се посматрати
и на нивоу ц
целине систе
ема и на
ни
ивоу енерген
нта.
51. Ен
нергетски менаџерјест
м
те физичко
о лице име
еновано од
д стране о
обвезника система
ен
нергетског менаџмента
м
задужено да
д прати и анализира
а
н
начине
кори
ишћења и количине
употребљене енергије, предлаже
п
и спроводи мере ефиккасног кори
ишћења ене
ергије и
бавља друге послове утвврђене зако
оном.
об
52. Пр
рограм енер
ргетске ефи
икасностијессте плански документ, који доноси
и јединица локалне
самоуправе, односно др
руги обвезн
ник систем
ма енергетског менаџм
мента, којим се за
пеериод од три
т
годинее дефиниш
ше циљ уш
штеде енер
ргије и начини оствааривања
деефинисаног циља.
53. Пл
лан енерге
етске ефикаасностијестее плански документ са дефинисаним ме
ерама и
активностимаа којим обвеезници систтема енерге
етског менаџмента планирају да спроведу
рограм енер
ргетске ефиккасности.
пр
54. По
обољшање енергетске ефикасносттиподразум
мева смањењ
ње потрошњ
ње енергије
е за исти
об
бим и квали
итет обављеених произвводних акти
ивности и пружених усслуга или по
овећање
об
бима и кваалитета обаављених пр
роизводних активности
и и пружен
них услуга уз исту
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по
отрошњу енергије, а ко
оје се оствар
рује примен
ном мера ефикасног ко
оришћења енергије
е
(теехнолошкихх промена, променом
п
понашања об
бвезника си
истема енергетског менаџмента
и/или економ
мских промеена).
16.7.3
3 Регулат
торни окви
ири у сект
тору тран
нспорта пу
утника
На репуубличком нивоу
н
закон
нским и регулаторним
м актима сее свеобухватно уређује
е област
јавног транспорта
т
п
путника,
а локална
л
сам
моуправа ур
ређује ову област
о
посеб
бним регулааторним
актима који морајуу бити у сагл
ласности са усвојеним републички
р
м актима и дефинише основне
активно
ости и процеесе у сектору транспортта путника.
16
6.7.3.1 Регуулаторни оквири
о
на ни
ивоу Републ
лике Србијее
Законскка регулати
ива, која дефинише успостављ
љање, оргаанизацију и функцио
онисање
делатно
ости, дефинисана је у сл
ледећим осн
новим закон
нским актим
ма:
1. Закон о преевозу у друм
мском саобр
раћају (Сл. гласник РС, бр. 46/95, 6
66/01, 61/05
5, 91/05,
62/06, 31/11 и 68/15)
з
сее свеобухваатно уређује област јавног тран
нспорта путтника, поче
евши од
Овим законом
основни
их дефиниција, до правва и обавезаа везаних за обављање делатности. Овај закон
н уређује
јавни транспорт и транспортт за сопствеене потребе, услове изградње,
и
о
одржавања и рада
аутобуских станиц
ца и аутобууских стајалишта и друге
д
условве у поглед
ду организзације и
обављања транспорта у друмсском саобраћају.
2. Закон о беззбедности саобраћаја
с
н путевим
на
ма (Сл. гласн
ник РС, бр.41/09, 53/10,, 101/11,
32/13 ‐ одлуука Уставног суда и 55/14)
Овим законом
з
се уређују пр
равила саоб
браћаја, понашање уччесника у ссаобраћају на путу,
ограниччења саобр
раћаја, саобраћајна сигнализаци
с
ија, знаци и наредбее којих се морају
придрж
жавати учесн
ници у саоб
браћају, усло
ови које мо
орају да исп
пуњавају возачи за упр
рављање
возилим
ма, оспособ
бљавање кандидата
к
за возаче, полагање возачких испита, пр
раво на
управљање возили
има, издавањ
ње возачкихх дозвола, издавање
и
наалепница заа возила за особе
о
са
инвалид
дитетом, усслови које морају
м
да испуњавају возила,
в
техн
нички прегл
леди, испити
ивање и
регистрација возил
ла, посебне мере и овлаашћења која се примењ
њују у саобр
раћају на путу, као и
друга пи
итања која се
с односе наа безбедносст саобраћајја на путеви
има.
Законскку регулативу у областти безбедн
ности саобр
раћаја мораају поштоваати сви учесници у
саобраћ
ћају, тако даа се сектор транспорта
т
п
путника
у Заакону не треетира издвојјено.
3. Закон о жиччарама за транспорт
т
лица (Сл. гл
ласник РС, бр. 38/15)
Како су жичаре под
дсистеми јаввног транспо
орта путникка, у 2015. го
одини усвојеен је Закон којим се
ближе уређују
у
жиччаре, услови
и за изград
дњу, реконсструкцију и одржавањее и други заахтеви и
услови за постројења жичара за транспор
рт лица, рад
ди заштите здравља
з
иб
безбедности
и лица и
безбедн
ности имоввине, подссистеми и безбедносне компон
ненте постр
ројења жичара за
транспо
орт лица, уп
прављање постројењем
п
м жичаре заа транспорт лица и орггани и орган
низације
надлеж
жни за спроввођење овогг закона и вр
ршење надззора над при
именом ово
ог закона.
4. Закон о ефи
икасном кор
ришћењу ен
нергије (Сл. гласник
г
РС, бр. 25/13)
Главни циљ овог закона
з
јестее да се обеззбеди и под
држи рацио
онално и од
држиво коришћење
енергијее успостављ
љањем тржи
ишта за услууге које допр
риносе повеећању енергетске ефикасности,
променом навика и понашањ
ња у вези са
с коришћењем енерги
ије, реализацијом про
ограма и
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пројеката повећањ
ња енергетске ефикасности и спро
овођењем дугорочних
д
мера за по
овећање
енергеттске ефикасн
ности. У овом закону секктор транспоррта путника се
с експлицитн
но наводи у поглављу
п
VI, одељ
љак 5 (чланови
и 71, 72 и 73)).

5. Закон о локкалној самоууправи (Сл. гласник РС, бр. 129/07 и 83/14)
Овим законом урееђују се јединице локаалне самоуп
праве, критеријуми за њихово осснивање,
надлеж
жности, оргаани, надзор над њиховвим актима и радом, заштита
з
локкалне самоууправе и
друга пи
итања од зн
начаја за осттваривање права
п
и дужности једин
ница локалне самоуправе.
Како је делатност транспортаа путника делатност
д
од
о општег интереса и представљ
ља јавну
функцијју, логична је
ј усклађеност ове дел
латности са регулативом
м коју трети
ира овај закон (члан
20).
муналним деелатностима (Сл. глассник РС, бр. 88/11)
6. Закон о ком
Овим зааконом се одређују
о
ко
омуналне деелатности као
к и услови
и и начин њ
њиховог обаављања.
Закон дефинише
д
у
укупно
14 комуналнихх делатностти од општтег интересса, међу ко
ојима се
налази, као пета ко
омунална деелатност, јаввни градски и приградсски транспор
рт путника (чланови
2, 3, 5, 10,
1 11 и 28)
Поред претходно
п
наведених закона, од подзаконскких аката оп
пштег значааја, за делатност су
најважн
нији:
‐ Праввилник о по
одели моторних и пр
рикључних возила
в
и техничких
т
ууслова за возила
в
у
саоб
браћају на п
путевима (С
Сл. гласник РС, бр. 40//12, 102/12,, 19/13, 41/13, 102/14, 41/15 и
78/15)
Овим пр
равилником
м прописује се подела моторних
м
и прикључнихх возила, усслови које морају
м
да
испуњавају возилаа у саобраћ
ћају на путуу у погледуу димензијаа, техничкихх услова и уређаја,
склоповва и опремее и техничкких нормати
ива, начин, време посеедовања и коришћењаа зимске
опреме на возилу у саобраћајју на путеви
има, као и услови
у
у по
огледу коришћења и те
ехничких
карактееристика тур
ристичког во
оза.
‐ Праввилник о ближим
б
са
аобраћајно – техничкким и друугим условима за иззградњу,
одрж
жавање и екксплоатаци
ију аутобусских станиц
ца и аутобууских стајал
лишта (Сл. гласник
РС, бр.
б 20/96, 18
8/04, 56/05 и 11/06)
Овим правилником
п
м утврђују се ближи саобраћајно
о‐технички и други усслови за иззградњу,
одржавање и екссплоатацијуу аутобуски
их станица и аутобусских стајалишта, у гр
радском,
приград
дском, међуумесном и међурепубли
м
ичком прево
озу.
16.7.4
4 Регулат
торни окви
ири на нив
воу локалн
не самоупр
раве
На ниво
оу локалнихх самоуправва, делатност јавног гр
радског и пр
риградског ттранспорта путника
регулиссана је посеб
бним одлукама и решењима које доноси
д
и усвваја скупшти
ина града/општине.
У зависности од града/опш
штине бројј ових регулаторних аката вар
рира, али већина
градоваа/општина има
и
усвојен
на два регуулатора актта која се односе на сектор траанспорта
путникаа:
1. Одлука о ли
инијском тр
ранспорту путника
п
на територијји града/општине
Овом одлуком
о
се прописује начин оргаанизовања, услови обаављања и услови коришћења
јавног линијског транспорта
т
путника на
н админисстративној територији града/опш
штине, а
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нарочитто у погледуу организац
ције, функци
ионисања, управљања,
у
мониторин
нга и контро
оле рада
системаа, као и у погледу тариф
фног системаа и система наплате траанспортне ууслуге.
2. Одлука о аууто‐такси транспорт
т
ту путника на
н територ
рији града/о
општине
Овом од
длуком се уређују
у
организација, наачин и ближ
жи услови заа обављањее ауто‐такси превоза
путникаа на територ
рији града/о
општине.
Поред наведених
н
р
регулаторни
их аката, трееба истаћи да
д у оквиру локалних
л
саамоуправа постоје
п
и
други правни акти који дефинишу обављаање делатности у огран
ниченом временском периоду,
п
а то су углавном уговори о по
оверавању делатности
д
транспортаа путника наа администр
ративној
територ
рији града/о
општине. Наа основу оввог правног акта, град//општина по
оверава одаабраном
операто
ору‐превозн
нику обављ
љање делатн
ности трансспорта путн
ника за од
дређени временски
период,, прецизно дефинише начин функционисањаа система у простору и времену (линија,
функцио
онисање раадним дано
ом, суботом
м, недељом и празниц
цима по одо
обреним ре
едовима
вожње, и сл.), начи
ин стицања и расподелаа прихода, расподела
р
ризика, итд.
16.7.5
5 Индикат
тори енерг
гетске еф
фикасност
ти у систе
ему транс
спорта пу
утника
У реали
изацији Про
ограма унап
пређење ен
нергетске еф
фикасности једно од н
најважнијих питања
које се поставља је идентиф
фикација индикатора (показатељ
ља) који би
и били у функцији
ф
побољш
шања енерггетске ефикаасности траанспортног система на администр
ративној тер
риторији
јединиц
це локалне самоуправе
с
.
Индикаттори треба, пре свегаа, да буду свеобухватн
с
ни и недвосмислени, и да метод
долошки
омогућее квантификкацију кључних перформанси систе
ема које се пре
п свега од
дносе на мо
обилност
становн
ника (основвни показаттељ покреттљивости), видовну расподелу
р
у оквиру градског
транспо
ортног систеема, подсисттеме градскког транспорта путникаа, инфраструуктуру, прои
изводну,
енергеттску и еконо
омску ефикасност, итд.
У зависсности од доступности
д
р индикатора којима се
с може
података, постоји широк спектар
мерити и анализирати енергеетска ефикаасност у секктору јавног транспортта путника. Кључни
показаттељи перфо
орманси си
истема (енгг. KPI – Keey Performa
ance Indica
ators) предсстављају
специфи
ичне параметре који сее користе у поменутој
п
анализи.
Посебно
о осетљиво
о питање представљаа избор од
дговарајућих KPIи њи
ихов прораччун, јер
погрешн
но одабран
ни и измереени индикаатори могу довести до
о лоших заккључака и примене
п
неодговварајућих мера. Обично
о је најбољее користити скуп KPIкоји у себи сад
држи индикаторе са
више хи
ијерархијски
их нивоа.
Потребн
но је пажљи
иво изабратти и дефини
исати индиккаторе из сваке групе KPI користећ
ћи знања
из облаасти науке и струке изз сектора транспортно
т
ог инжењер
рства (орган
низациона подршка
п
услуге, погодност услуге
у
за кор
ришћење, расположиво
р
ост услуге, стабилност
с
ууслуге, тран
нспортна
способн
ност, експло
оатациона поузданост, и сл.).
При том
ме, евалуац
ција одабраних индикаатора је такође веома важна, јер се односи на ниво
процесаа монитори
инга, метод
дологије пр
рорачуна и анализе у циљу уттврђивања степена
испуњености план
нираних циљ
љева и зад
датака тран
нспортног система
с
у п
погледу енергетске
ефикасн
ности.
Перфор
рмансе град
дског трансп
портног сисстема могу се посматр
рати на виш
ше нивоа: на
н нивоу
процесаа и активноссти, на ниво
оу ресурса (еенг. input) и на нивоу реезултата рад
да (енг. outp
put).
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Као и у већини других секто
ора, за секттор системаа транспортта путника, као и за сваки
с
од
његовихх подсистем
ма, могу се дефинисати одговарајјући индикаатори корисстећи пирам
мидални
приступ
п на агрегаттном нивоуу (на примеер, учешће транспорта путника у укупној по
отрошњи
сектораа транспортаа на нивоу града/општине) до вео
ома софисти
ицираних по
оказатеља на
н нивоу
сваког од
о елеменаата транспор
ртног система (на прим
мер, за сваку врсту возила, потро
ошња по
возилу или путникуу по км). Што
Ш је шира пирамида, то је више података по
отребно саккупити и
анализи
ирати, што свакако повећава
п
м
могућност
избора
и
и прорачуна и
индикатора,, али и
могућно
ост ефикасн
није и свеобуухватније дуубинске анаализе.
Користеећи препор
руке и докказана искууства у по
огледу дефинисања о
општих покказатеља
енергеттске ефикассности (Inteernational En
nergy Agenccy, 2014), у сектору ттранспорта путника
могуће је методо
олошки дефинисати више ниво
оа монитор
ринга и ан
нализе инд
дикатора
енергеттске ефикасн
ности, који су
с приказани на Слици 16‐7‐2.

Слика 16‐7‐2:
1
Хијер
рархијски нивво индикатор
ра енергетске
е ефикасностти у систему транспорта путника
п

Индикаттори на ни
ивоу 1. од
дносе се наа укупан систем
с
тран
нспорта путтника и пр
рактично
предстаављају интеегралне по
оказатеље којима се мери енеергетска еф
фикасност система
транспо
орта путникаа на нивоу града/општи
ине.
Ниво 2. се односси на инди
икаторе на нивоу под
дсистема (м
модалне расподеле) у оквиру
посматр
раног градскког транспортног систем
ма.
Индикаттори на нивоу 3. од
дсликавају енергетску ефикасносст на ниво
оу вида сваког од
подсисттема транспорта путникка у оквиру посматрано
п
ог градског транспортно
т
ог система.
Ниво 4. и ниво 5. омогућавају
о
у микро анаализу на ниввоу једног од
о основнихх елемента система
(возила) и потрошњ
ње енергије сваког од идентификовваних типовва возила.
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Јасно сее види да дефинисани
д
и методолошки поступак омогућава вертикал
лну компарацију за
свих пет нивоа поссматрања индикатора енергетске ефикасностти и омогућ
ћава монито
оринг од
нивоа целине
ц
систтема до поттрошње врссте енергије
е која се ко
ористи од сваког под
дсистема
јавног транспорта путника
п
појеединачно.
ли 16‐7‐7 даати су модеели за прор
рачун индиккатора енер
ргетске ефикасности у систему
У Табел
транспо
орта путникаа.
У Табели 16‐7‐1 при
иказани су улазни
у
подааци за прораачун индикаатора енергеетске ефикасности у
системуу транспортаа путника.
Табела 16‐7‐1:
1
Улазни подаци за прорачун ин
ндикатора ен
нергетске ефи
икасности

Моделирање

Мерења у
реалном систему

Истраживања у
реалном систему

Постојећи
административни
извори

МЕТОД
Д ПРИКУПЉАЊА ПО
ОДАТАКА

Тип возила

Видови

НИВО
О ПОСМАТРАЊА

д
Подсистеми

ОЗНАКА И
ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
Целина система

ВРСТА
А УЛАЗНИХ ПОДАТА
АКА

ЕНЕРГЕТСК
КИ ПОДАЦИ
Потрошња погонске
п
енергије

Qpe
[Mtoe]
TRpe
[RSD]

Трошкови погонске енергије

ОСНОВНИ ДЕМОГРАФСКИ И СОЦИО‐ЕКОНОМСКИ ПОДАЦИ
Број становн
ника

Bst
[становника]
ρst
[сстановника/km2]
BDP
[R
RSD/становнику]
sm
[PA /1 000 становника]
M
[путо
овања/ становникуу]

Густина насеељености
Бруто домаћ
ћи производ
Степен мото
оризације
Мобилност

ПОДАЦИ О ТРАНСПОРТНО
ОМ СИСТЕМУ (KPI)
Експлоатаци
иона дужина трансспортне
мреже
Грађевинскаа дужина уличне мреже
м
Бруто транспортни рад ‐ 1
Бруто транспортни рад ‐ 2
Нето транспортни рад (путникк∙км)
Број превезеених путника
Просечна исскоришћеност капаацитета
Инвентарски
и број возила
Број возила на раду
Продуктивни часова рада
Јединична
енергије

просечна

потрошња

Lm
[km]
Lug
[km]
BTR1
[возило∙km]
BTR2
[места∙km]
NTR
[путник∙km]
P
[путника]
Ki
[%]
Ni
[возила]
Nr
[возила]
Hr
[часова]
qpe
[јед
д енер/km или час]]

Матриц
ца неопходн
них податакка за прораачун индиккатора енер
ргетске ефикасности у сектору
транспо
орта путникаа приказана је у Табели
и 16‐7‐4.
16.7.6
6 Методол
логија при
икупљања
а података
а
У зависсности од нивоа посм
матрања и прикупљањ
ња податакка, а имајућ
ћи у виду њихову
сложено
ост и хетеро
огеност, некке податке јее могуће пр
рикупити директно у извворном обл
лику, али
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за некее је потреб
бан експер
ртски присттуп у циљуу прилагођаавања података за прорачун
п
индикаттора енергеетске ефикассности. Ова чињеница утиче
у
и на дефинисање
д
е саме метод
дологије
прикупљ
љања податтка.
Подаци за прорачун индикаатора енер
ргетске ефи
икасности у зависностти од при
имењене
методол
логије, моггу се класи
ификовати на податке
е добијене анализом администр
ративних
(књиговводствених) података надлежни
их институуција, подаатке добијјене непоссредним
истражи
ивањем у реалном сисстему, податтке добијене разним врстама мерења и подаатке који
се доби
ијају модели
ирањем (Сли
ика 16‐7‐3.)
Валид
дација
подаатака

Постојеећи
ад
дминистративвни извори

Истраживања
у реалном систему
с

Моделирање

Индикатор
ри
енер
ргетске ефик
касности

Мерењ
ња
у реалном систему
с
Слика 16‐7‐3:
1
Метод
дологије при
икупљања по
одатака за пр
рорачун инди
икатора енер
ргетске ефик
касности

Свака од
о методоло
огија има своје
с
добре и лоше оссобине, као и област п
примене. Од
дређени
индикаттори захтеввају податкее које је могуће
м
приккупити једн
ном од четири основн
не врсте
методол
логија за прикупљање
п
е података, али сложе
енији индиккатори могуу подразум
мевати и
њихову комбинаци
ију.
лно, прва група су подаци ко
оји се мо
огу добити на основву статисти
ичких и
Генерал
књигово
одствених анализа
а
рада система, односно
о
под
даци који тр
реба да посттоје у извештајима о
раду и пословањуу система транспорта путника
п
или подаци који
к
се налазе у стати
истичким
извештаајима надлеежних инсти
итуција на ни
ивоу града/општине.
Другу групу податаака чине по
одаци који се добијајуу спровођењ
њем истраж
живања и мерења у
реалном
м систему транспорта
т
п
путника.
У ову
о врсту ме
етодологија спада читаава гама раззличитих
истражи
ивања (анкеета, бројањаа, снимања) и мерења у реалним системима. П
Проблем у примени
п
ових меетода предсставља ангаажовање значајних рессурса (финансијски, врееменски и сл.) који
захтевајју истраживвања и мереења у реалн
ном системуу. У Табели 16‐7‐2
1
прикаазане су спе
ецијалне
методе истраживањ
ња и мерењ
ња за прикупљање под
датака за прорачун инд
дикатора ене
ергетске
ефикасн
ности у сектору транспо
орта.
Табел
ла 16‐7‐2: По
одаци и мето
оде истраживвања и мерења у системуу транспорта путника (Пример)
ПОДАЦИ О ТРАНСПОРТНОМ СИСТЕМУ (K
KPI)

МЕТТОДЕ ТРАНСПОРТТНОГ ИНЖЕЊЕРСТВА

Lm ‐ Дужинаа транспортне мре
еже (km)

‐ Снимање географских локација
дужина међустаничних р
растојања

BTR1 – Бруто
о транспортни рад
д ‐ 1 (возило∙km)
BTR2 ‐ Бруто
о транспортни рад‐‐ 2 (места∙km)

‐ Мерењ
ње возило∙км ((на узорку) кор
ришћењем
класиччних (нпр. одометар) или посебни
их метода
мерењ
ња (праћење креттања возила кор
ришћењем
ГПС) у транспорту
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NTR – Нето транспортни
т
рад (путник∙km)

‐ Модел
лирање

P – Број пре
евезених путника (путника)
(

‐ Истраж
живање карактери
истика транспортних захтева
(бројањ
ње путника: систем
матско и/или контролно)

Ki ‐ Просечна искоришћеност капацитета ангаж
жованог возила на раду (%)

‐ Снимање
искоришћ
ћења
капаците
ета
каракттеристичним деони
ицама (тачкама)

qpe ‐ Јединиччна просечна потр
рошња енергије (јединица енергије
е/возило∙km или час
рада)

‐ Посебн
не методе мерења потрошње енергије у
реално
ом
систему
на
узорку
возила
каракттеристичних техниччко‐експлоатацион
них група

на

Напомена:Пример за систтем јавног масоввног транспорта путника

Коначно
о, моделир
рање је сааставни део процеса процене енергетске ефикасноссти, као
самостаалан процесс, или као допуна
д
резултата доби
ијених кори
ишћењем д
других метода (нпр.
подаци добијени истраживањи
има у реалн
ном системуу).
ирање се зааснива на улазним
у
под
дацима и претпоставкаама, тако д
да квалитет улазних
Модели
податакка и тачност претпоставвки има прессудан утицај на квалитеет излаза.
Све доб
бијене податке, без обзира
о
која методологгија се при
имењује за њихово до
обијање,
неопход
дно је валид
дирати.
Сваки од наведених индикатор
ра у реалном времену осликава сттепен енергеетске ефикасности у
системуу транспортаа путника. Из
И наведени
их разлога неопходно јее обезбедитти услове даа подаци
и индикатори који
и се истраж
жују, буду стабилни
с
то
оком читаво
ог периода који се по
осматра,
односно
о податке треба при
илагодити тако
т
да се формирајуу конзистентни време
енски и
простор
рни низови.
Пре поччетка прораачуна и анаализе индиккатора енер
ргетске ефиккасности у сектору траанспорта
путникаа, а у циљу ефикасног
е
прикупљањаа података који
к
фигуриш
шу у појединим индикааторима,
неопход
дно је утврд
дити елемен
нте који деф
финишу кар
рактеристикее узорка у п
простору и времену
на осно
ову ког се могу
м
израчун
нати индикаатори енерггетске ефикаасности за ччитав систем
м. У том
циљу нееопходно је дефинисати:
‐

Врем
менски оквир: Податке би
б требало прикупљати
п
за
з временскки период ко
оји није преввише дуг.
Идеаално, треба сакупљати податке у континуите
ету на месеечном нивоуу, тако да се могу
препознати тренд
дови и њихо
ове променее.

‐

Врем
менску конззистентност података:У погледу вр
ременске ко
онзистентно
ости податакка треба
остваарити највиш
ши могући ниво
н
поуздан
ности, тако да
д подаци који
к
варирајуу имају исти
и период
посм
матрања у времену.

‐

Проссторну конззистентност података: Приликом прикупљањ
ња података треба деф
финисати
простторне оквир
ре на које се подаци одн
носе (нпр. по
одручје у оквиру админи
истративнихх граница
градаа/општине).

‐

Категгоријску конзистентносст:Подразумева конзисттентност приликом упо
оређивања података
п
(нпр..ако се потр
рошња погон
нске енергијје односи наа редовне линије,
л
али н
не и на ванл
линијски
(уговворени) тран
нспорт, треб
ба да се и трошкови погонске
п
ен
нергије тако
ође односе само на
редо
овне линије)..

‐

Подааци који нед
достају: У слуучају да неки подаци не
едостају, а ваажни су и фи
игуришу у по
ојединим
инди
икаторима, и ако има до
овољно осно
ова за претп
поставку да постоји извеесни тренд, може се
прим
менити интерполација, односно
о
ексспертска про
оцена засно
ована на врееменским низовима
н
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или извршити моделирање
м
(нпр. ако недостаје
н
по
одатак о путтник киломеетрима, он се може
проц
ценити помо
оћу промен
не броја пр
ревезених путника који
и се упоређ
ђује са пре
етходном
годином). Генераално, добре процене су вредније од
д лоших подаатака.
‐

Пром
мене у начи
ину дефинисања податтака: Неке промене
п
мо
огу се појави
ити у подац
цима као
послеедица метод
дологије доб
бијања података из изве
ештаја (нпр. укљученост
у
ПДВ у цену коштања
енергента). Како
о би се формирали кон
нзистентни временски
в
н
низови,
морају се прим
мењивати
корективни фактори.

‐

Проввера квалите
ета податакаа:Кључни елемент сигурности од неразумевањаа појединих података
п
или показатеља, представљаа дефинисањ
ње и усаглашавање терминологије на стручно‐‐научном
о
различчитих показатеља и њихо
ових компоненти.
основу и јасног описа

‐

Кори
ишћење инд
дикатора: Ан
нализа и презентација по
одатака треб
ба да буде у јасним и прецизним
димеензионим јед
диницама уссаглашеним са међунаро
одним станд
дардима.

‐ Сакупљање под
датака на различитим нивоима: Идеално
И
би било да суу подаци по
одељени
измееђу различиттих видова по подсистем
мима.
16.7.7
7 Енергет
тски и екон
номски би
иланс у сис
стему тр
ранспорта
а путника
Енергетсски биланс града/општтине предсттавља матрицу која по
оказује вред
дности снаб
бдевања,
трансфо
ормације и потрошње
п
ен
нергетских извора
и
у оквиру посматр
ране админи
истративне области
о
у
дефиниссаном перио
оду временаа.
Саставни део енерггетског билаанса града/о
општине је и енергетскки биланс у сектору траанспорта
ћава сагледаавање струкктуре потрош
шње погонскке енергије са основним
м циљем
путника који омогућ
ња енергетски ефикаснихх подсистемаа транспортаа путника.
стварањ
Енергетсски биланс у сектору тр
ранспорта пуутника пред
дставља документ којим
м се утврђујуу износи
енергијее и енергенаата потребни
и за уредно и сигурно сн
набдевање система
с
енер
ргијом (непо
осредних
потрошаача) за поссматрани пеериод времена у циљуу производњ
ње одређен
ног обима и нивоа
квалитетта транспорттне услуге.
Енергетсски биланс, прати економски бил
ланс у секто
ору транспо
орта путникаа, и он пре
едставља
докумен
нт којим се утврђују
у
износи трошковва енергије и енергенатаа потребних за уредно и сигурно
снабдеввање системаа (непосредних потрошаача) за посматрани пери
иод времена у циљу производње
одређен
ног обима и нивоа квали
итета транспо
ортне услуге
е.
Израда енергетскогг и економског билансса у секторуу транспортта путника на локалном нивоу
и улазни елеемент за израду Програм
ма, односно:
представља основни
‐

Процену тр
ренутне енеергетске еф
фикасности у сектору транспортаа путника (анализа
постојећег стања
с
енергеетске ефикассности у секттору транспо
орта путника);

‐

Процену уккупних енергетских трошкова (удео
о енергетски
их трошковаа у укупном
м буџету
града/општи
ине);

‐

Утврђивањее могућности уштеде енергије у се
ектору тран
нспорта путн
ника (финан
нсијски и
технички изводљиве мо
огућности за смањење по
отрошње енеергије);

‐

Дефинисање мера и акттивности у по
огледу уштед
де енергије у сектору траанспорта путтника;

‐

Стварање по
одлоге потребне за кратткорочно и дугорочно
д
пл
ланирање енергетске по
отрошње
на нивоу граада/општинее.
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Статисти
ичка канцелаарија EUROSSTAT развилаа је генералн
ну методологију израде енергетскихх биланса
која се користи у свим
с
земљаама чланицаама Европскке уније, како би се ом
могућило по
оређење
ра потрошњее и набавке енергије.
параметтара и сектор
Веома је
ј важно да све инсти
итуције под ингеренцијом или наа територији
и јединице локалне
самоупр
раве (компан
није које се баве трансп
портом путни
ика, такси пр
редузеће, уд
дружења, станице за
снабдеввање горивом, и сл.), кон
нтинуално и прецизно воде податкее о потрошњ
њи енергије у сектору
транспорта и да у директном контакту саа надлежним
м органима врше енер
ргетски и еккономски
м
јед
дном месечн
но.
биланс минимум
У Табели
и 16‐7‐5 и Таабели 16‐7‐6
6 приказан јее образац за израду енергетског и еккономског биланса
б
у
сектору транспорта путника, на нивоу града/општине.

16.7.8
8 Мере за унапређе
ење енерге
етске ефикасности у систе
ему транс
спорта
путника
а
Унапређ
ђење енергеетске ефикаасности преедставља ваажан елемеент енергетсске политикке сваке
земље, који значајно доприноси
и сигурности
и снабдевањ
ња енергијом, повећању сстандарда, смањењу
с
зависности од увозаа и смањењу негативних ефеката наа животну средину. Унапређење ен
нергетске
ефикасн
ности у секто
ору транспор
рта путника на
н нивоу локкалне самоуп
праве базираа се на ASI сттратегији
(Avoid (И
Избећи); Shifft (Променитти); Improve (Унапредити)), која је усмерена
у
прее свега на тр
ри важне
области: ефикасносст градског транспортн
ног системаа, ефикасно
ост у реали
изацији путо
овања и
ност возила.
ефикасн

16
6.7.8.1 Ефи
икасност гр
радског тра
анспортногг система
Ефикасн
ност градско
ог транспорттног система могуће је
е остварити планирањеем и пројекттовањем
избалан
нсираних гр
радских транспортних система, што се посттиже систем
мским приступом у
управљаању ресурси
има града, али
а
пре свеега планирањ
њем развојаа и унапређ
ђења систем
ма јавног
транспорта путника..
Избалан
нсирани град
дски трансп
портни систеемпредстављ
ља интегрисаани транспо
ортни систем
м који је
пројекто
ован и функкционише тако да сваки
и од подсисттема у синергији са осталим даје допринос
д
максимаалној ефикаасности и квалитету
к
ц
целине
система. Другим
м речима, различити видовни
подсистеми су коор
рдинирани таако да кориссници лако могу
м
обављаати путовањ
ња комбинујуући више
видова, али при то
ом сваки вид
д обавља ул
логу која муу физички и оперативно
о највише одговара.
о
м ових сисстема постиже се свеуукупна пого
одност за кориснике,
к
а са друге стране,
Развојем
произво
одна, техниччка, енергетска и еконо
омска ефикаасност трансспортног сисстема се подиже на
оптимум
м.
16
6.7.8.2 Ефи
икасност у реализацији
р
путовања
Ефикасн
на урбана по
одручја и граадови погод
дни за животт се ослањајју на ефикассан подсисте
ем јавног
масовно
ог транспортта путника ко
оји у синерги
ији са подси
истемима фл
лексибилног транспорта путника,
корисни
ицима пружаају комбино
овану трансп
портну услуггу, односно обезбеђују становницим
ма града
тзв. услуугу комбино
оване мобилности. Комб
бинована мо
обилност је резултат
р
син
нергије рада система
јавног масовног
м
транспорта путн
ника и подси
истема флекссибилног траанспорта путтника‐паратр
ранзита.
Комбинована моби
илност прои
изводи спец
цифичну ин
нтегрисану транспортну
т
у услугу којја може
поспеши
ити коришћеење и квалиттет конвенционалног ли
инијског јавн
ног масовногг транспортаа путника
на клаасичним усстаљеним линијама
л
п
према
пред
двиђеном реду вожњ
ње, а заје
едно са
немотор
ризованим видовима
в
(би
ициклизам и пешачење)) сачињавајуу целовито и кохерентно решење
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реализаације транспо
ортних потрееба становника урбанихх подручја, а које се диреектно пројекктује и на
енергетсску ефикасно
ост целине система
с
тран
нспорта путника.
16
6.7.8.3 Ефи
икасност воззила
Основни
и циљ унап
пређења ен
нергетске еф
фикасности возила имплементира се кроз смањење
с
потрошњ
ње погонских енергената по једи
иници остваареног тран
нспортног р
рада кроз употребу
у
савремеених техноло
огија и еколо
ошки подобн
них енергија.
16
6.7.8.4 Мер
ре за унапрееђење енергетске ефик
касности
У Табели 16‐7‐3 датт је спектар мера за унапређење ен
нергетске еф
фикасности у систему траанспорта
путника у зависности од области
и примене и циљева по носиоцима
н
а
активности.
Табела 16‐7‐3:
1
Мере за унапређе
ење енергетске ефикасности у системуу транспортаа путника
Р
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

А.1.1
1. Дефинисање одр
рживе транспортнее
политике и политике финансирања
ф
на ни
ивоу
локал
лне управе,
А.1.2
2. Развој и доношење регулаторних аката
а
везан
них за унапређењее енергетске
ефиккасности (Дефиниссање стратегије
повећ
ћања енергетске ефикасности),
е
А.1.3
3. Стварање избалаансираног градског
трансспортног система,
А.1.4
4. Оптимизација ви
идовне расподеле
мото
оризованих кретањ
ња,
А.1.5
5. Континуално мер
рење и праћење
инди
икатора енергетскее ефикасности,
А.1.6
6. Подизање свести
и свих кључних акттера
о знаачају побољшања енергетске
е
ефиккасности (Усмеренее кампање),
А.1.7
7. Процена утицаја динамичког
саобр
раћаја на животнуу средину,
А.1.8
8. Системско плани
ирање развоја град
да
(Алоккација градских садржаја),
А.1.9
9. Подстицај динам
мичности градског
трансспортног система (Повећање
(
прото
очности саобраћајја),
А.1.1
10. Обезбеђење пр
риоритета систему
јавно
ог транспорта путника,
А.1.1
11. Развој градског транспортног систтема
оријеентисан ка јавном транспорту путникка,
А.1.1
12. Развој електро мобилности
м
(Разво
ој
инфр
раструктуре за електро возила),
А.1.1
13. Примена начела „загађивач плаћа“,
А.1.1
14. Утврђивање нам
менских фондова из
буџетта локалне управее у циљу повећањаа
енергетске ефикасностти система транспо
орта
путни
ика (финансијски подстицаји
п
за набаавку
енергетски ефикасних возила: е‐бус, јавн
ни
бици
икл, и сл.),
А.1.1
15. Континуално сп
провођење пилот
пројееката и истраживања,
А.1.1
16. Анализа и праћење енергетске
ефиккасности на експер
ртском нивоу
(проф
фесионализација сектора).
с

А.2.1. Рад
д на даљину (од кууће),
А.2.2. Ауттоматизација активности и
процеса у градском трансп
портном систему,
А.2.3. По
овећање свести граађана кроз
усмеренее кампање (невлад
дине
организаације и сл.),
А.2.4. Усм
мерен континуалан развој и
унапређеење система јавног транспорта
путника,
А.2.5. Коришћење атрактиввне и енергетски
ефикаснее комуналне урбан
не опреме
(објекти, возила и сл.),

А. ЕФИКАСНОСТ ГРАДСКОГ ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА

ЛОКАЛНЕ КОМПА
Л
АНИЈЕ И
ИНСТИТУЦИ
ИЈЕ

А.3.1. Дефинисаање одрживе тран
нспортне политике
и политике финансирања на ниво
оу државе,
А.3.2. Закони, прописи који се одн
носе на праћење и
унапређење енергетске ефикасно
ости (Кровна
стратегија повећ
ћања енергетске ефикасности),
е
А.3.3. Увођење смерница за урбано планирање и
планирање нам
мене површина,
А.3.4. Дефинисаати подстицаје у оквиру системских и
фискалних мераа за подстицање ко
оришћења
енергетски ефикаснијих и еколош
шки подобнијих
возила (порескее олакшице и сл.),
А.3.5. Утврђивање наменских фон
ндова и средстава
из буџета и из о
осталих извора у ци
иљу повећања
енергетске ефиккасности,
А.3.6. Афирмација и масовније ко
оришћење
„алтернативне““ погонске енергије
е,
А.3.7. Увођење ограничења брзин
не кретања возилаа
у циљу смањењ
ња специфичне поттрошње погонске
енергије,
А.3.8. Промовиссање услуге енерге
етског саветовањаа
и енергетског м
менаџмента,
А.3.9. Ширење информација и организација обуке у
области рацион
налног коришћењаа енергије,
А.3.10. Доследн
на примена Кјото споразума
с
и
осталих глобалн
них међународнихх споразума,

ЕФИКАСНОСТ У
РЕАЛИЗАЦИЈИ

ОРГАНИ ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ

Б.1.1
1. Развој услуга ком
мбиноване мобилн
ности
(синеергија између систтема јавног масовн
ног и
флекксибилног транспорта путника),
Б.1.2
2. Производња транспортне услуге наа
флекксибилнији и обухвватнији начин,
Б.1.3
3. Промена навика корисника у
реализацији транспорттних потреба
(подсстицај за коришћење система јавногг
трансспорта путника),
Б.1.4
4. Управљање моби
илношћу запослен
них,

Б.2.1. Јаввно‐приватно партнерство у циљу
побољшаања ефикасности система
с
јавног
транспор
рта путника,
Б.2.2. Кор
ришћење “заједни
ичког
аутомоби
ила” уместо пословних,
Б.2.3. Подржати енергетски
и ефикасна
ретања,
радна кр
Б.2.4. Интеграција услуга јаавног транспорта
путника,
режа креирана пре
ема реалним
Б.2.5. Мр

Б.3.1. Развој нац
ционалног бицикл
листичког плана,
Б.3.2. Финансијски подстицај за енергетски
ефикасне видовве транспорта,
Б.3.3. Спровођеење усмерених кам
мпања у циљу
смањења кориш
шћења употребе приватног
аутомобила (Јед
дан дан месечно/ггодишње без
коришћења при
иватних аутомобил
ла),
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Б.1.5
5. Повећање атракттивности система
јавно
ог транспорта путника,
Б.1.6
6. Проширење (уво
ођење) мреже систтема
јавно
ог транспорта путника,
Б.1.7
7. Побољшање ниввоа квалитета услугге
систеема јавног градско
ог транспорта (наро
очито
у поггледу времена путо
овања),
Б.1.8
8. Управљање тарифним системом и
систеемом наплате,
Б.1.9
9. Проширење (уво
ођење) мреже
бици
иклистичких стаза и стаза за пешачењ
ње,
Б.1.1
10. Развој и подстицај коришћења јаввних
бици
икала,
Б.1.1
11. Ограничење (см
мањење) погодноссти
употр
ребе приватног ауттомобила,
Б.1.1
12. Спровођење усм
мерених кампања у
циљуу смањења коришћ
ћења употребе
приватног аутомобила (Један дан
месечно/годишње без коришћења приваатних
мобила уз давање попуста за коришћ
ћење
аутом
систеема јавног транспо
орта и других
стимуулативних мера),
Б.1.1
13. Перманентни мониторинг
м
и контр
рола
рада система (применаа ИТС)

транспор
ртним захтевима (п
поштовање
линија жеља корисника),
Б.2.6. Оптимизација ангажованих
ртних капацитета у складу са
транспор
реалним транспортним заххтевима,
ровођење усмерен
них кампања у
Б.2.7. Спр
циљу смаањења коришћења употребе
приватно
ог аутомобила (Јед
дан дан
месечно//годишње без коришћења
приватни
их аутомобила уз давање
д
попуста
за кориш
шћење система јавн
ног транспорта и
других сттимулативних мера),
Б.2.8. Рад
д на даљину (од кууће),

Ц.1.1
1. Енергетски ефикасна возила локал
лне
управе,
Ц.1.2
2. Развој инфраструуктуре за еколошкки
подо
обна возила,
Ц.1.3
3. Програм плана едукације
е
кадрова које
раде на коришћењу и одржавању
о
возилаа
(ЕЦО‐вожња, …),
Ц.1.4
4. Програм плана едукације
е
кадрова у
секто
ору за снабдевањаа енергентима,
Ц.1.5
5. Интелигентни си
истеми за управљање
саобр
раћајно‐транспорттним системом
(кори
ишћење телематскких система).

Ц.2.1. Супституција возног парка са
енергетски ефикаснијим и еколошко
подобнијјим возилима,
Ц.2.2. Об
бавезна периодичн
на контрола
издувне емисије,
Ц.2.3. Еф
фикасна техничка логистика возног
парка,
Ц.2.4. По
овећање располож
живости и
експлоаттационе поузданоссти,
Ц.2.5. Оп
птимизација ангаж
жованих
транспор
ртних капацитета,
Ц.2.6. Енергетски ефикаснаа службена
возила,
Ц.2.7. Пр
рограм плана едукаације кадрова
које радее на коришћењу и одржавању
возила (ЕЕЦО‐вожња, …),
Ц.2.8. Пр
рограм плана едукаације кадрова у
сектору за
з снабдевања ене
ергентима.

Ц.3.1. Дефинисаање програма фин
нансирања и
изградње инфраструктурних елем
мената логистичке
подршке енергеетско ефикасним и еколошко
одрживим систеемима (гасовод, прикључци,
пунионице, ком
мпресорске станиц
це итд.)
Ц.3.2. Развој теххнологија за смањење отпора
котрљања на мр
режи линија,
Ц.3.3. Доследнаа примена ЕУРО пр
рописа у погледу
емисије издувних гасова,
Ц.3.4. Програм плана едукације кадрова које раде
на коришћењу и одржавању вози
ила (ЕЦО‐вожња, …)
…

16.7.9
9 Садржај програма унапређ
ђења енер
ргетске ефикасности у си
истему
транспо
орта путн
ника
Програм
м енергетскее ефикасносттиу систему транспорта путника преедставља плански докум
мент који
доноси јединица ло
окалне само
оуправе са више
в
од 200
000 становника, односн
но обвезник система
мента којим
м се за пери
иод од три године деф
финише циљ
љ уштеде ен
нергије и
енергетсског менаџм
начини остваривања
о
а дефинисан
ног циља.
Примарни задатак израде Про
ограма требаа да буде унапређење енергетске ефикасности
и возила
рошње погонских енергената по јед
диници остввареног тран
нспортног раада, кроз
кроз смањење потр
бу савремено
ог концепта развоја и уп
прављања си
истемом, при
имену савреемених техно
ологија и
употреб
еколошкки подобнихх енергија.
Програм
м унапређеења енергеетске ефикаасности у систему тр
ранспорта путника наа нивоу
града/општине, са детаљним садржајем може се приказати кроз вишеф
фазан метод
долошки
поступак.
ФАЗА 1.
ошког поступ
пка треба даа дефинише
е циљеве и активности везане за припрему
Ова фазза методоло
реализаације Програма, детаљан
н термин плаан активностти и алокацију активностти по носиоц
цима, као
и израду детаљног методол
лошког посступка за унапређењее енергетскке ефикасности на
рада/општин
не.
административној територији гр
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Активно
остА.1.1. Деф
финисање меетодологије за унапређе
ење енергетсске ефикасно
ости
Методол
логија требаа да буде саачињена у више
в
коракаа и базира се
с на форми
ирању савре
емених и
реално расположивих варијан
нти решењаа у складу са располо
оживим рессурсима сисстема на
олутивни
административној територији града/општтине, односно на решењима којаа имају ево
р у циљу стварања
с
усл
лова за посстепене про
омене у сисстему без сскоковитих и наглих
карактер
непредввидивих промена унутар
р система.
ФАЗА 2.
Ова фазза представља скуп акттивности ко
оје имају јед
дан заједни
ички циљ, а то је свеоб
бухватна
системска анализа постојећег
п
сттања системаа транспортаа путника по више разли
ичитих аспеката.
ост А.2.1. Анаализа постојјећег система транспортаа путника наа нивоу градаа/општине
Активно
Опис активности: У оквиру ове активности
а
н
неопходно
је
е анализиратти и независсно презенти
ирати:
‐

р
оквире који
и се односе на
н предмет система
с
тран
нспорта путника,
Законске и регулаторне

‐

Инфраструкттуру (путна мрежа,
м
терм
минали, итд.))

‐

Подручје оп
пслуге систем
ма (тржиште транспортних услуга),

‐

Детаљну стр
руктуру систеема по подси
истемима, видовима и возилима,
в

‐

Резултата рада
р
и искоришћења си
истема (статтички и дин
намички елеементи тран
нспортне
мреже)

Активно
ост А.2.2. Анаализа постојјећег стања енергетске
е
ефикасности
е
у сектору тр
ранспорта пуутника
А 2.2.1. Утврђивањ
ње улазних података
п
за прорачун индикатора енергетске
е
еефикасности на свим
нивоимаа (систем, по
одсистеми, видови,
в
типо
ови возила, врста
в
енергије) – видети поглавље 7..
‐

Израдити маттрице улазн
них податакка за прораччун индикаттора енергеетске ефикассности у
сеектору трансспорта путни
ика (подаци о систему транспорта
т
п
путника
и др
руштвено‐еккономски
по
одаци) – Таб
бела 16‐7‐4.

‐

Израда енергеетског билан
нса у системуу транспортаа путника ‐ Табела 16‐7‐5
5.

‐

Израда еконо
омског билан
нса потрошњ
ње енергије у систему тр
ранспорта пуутника – Табе
ела 16‐7‐
6..

А 2.2.2. Спровођење
С
е истраживањ
ња и мерења у реалном систему траанспорта путника
Напомена: Непосреедна истраж
живања и мерења
м
у ре
еалном систтему у окви
иру програм
ма треба
независно презенти
ирати у форм
ми погодној за
з детаљне анализе
а
(табеле, графико
они, слике, и сл.).
ФАЗА 3.
љ дефинисањ
ње и избор кључних
к
инд
дикатора енеергетске ефи
икасности и прорачун
п
Ова фаза има за циљ
и по нивоим
ма посматрањ
ња (систем, подсистеми
и, видови, типови возил
ла, врста
њиховихх вредности
енергијее).
Активно
ост А.3.1. Пр
рорачун инд
дикатора енергетске еф
фикасности (методолошкки поступак дат је у
поглављ
љу 8, а модел
ли за прорачун дати су Таабели 16‐7‐7
7.)
ФАЗА 4.

Страна 418

Приручник за
а енергетске менаџере
м
за об
бласт општинс
ске енергетике
е

Ова фаза представљ
ља скуп активвности које имају
и
за циљ
љ утврђивањ
ње могућностти уштеде ен
нергије у
сектору транспортаа путника (финансијски
и и техничкки изводљиве могућно
ости за унап
пређење
енергетсске ефикасности).
Активно
ост А 4.1. Пр
роцена укуп
пних енергеттских трошкова (удео енергетских ттрошкова у укупном
буџету града/општи
г
не)
Активно
ост А 4.2. Дефинисањее циљева, принципа и критеријуума за унап
пређење ен
нергетске
ефикасн
ности у секто
ору транспор
рта путника
ФАЗА 5.
нергије у
Ова фазза има за циљ дефиниссање конкреетних мера и активностти у погледуу уштеде ен
сектору транспорта путника у сккладу са расположивим ресурсима на
н администтративној територији
града/општине. Деф
финисане меере треба даа имају еволутивни караактер у циљуу стварања услова
у
за
е ефикасностти.
постепен и континуаалан процес унапређењаа енергетске
ост А 5.1. Деефинисање мера
м
и активвности у поггледу уштед
де енергије у сектору траанспорта
Активно
путника треба базирати на АСИ страттегији (Avoid (Избећи); Shift (Пр
роменити); Improve
ј усмерена пре свега наа три важне области
о
(вид
дети поглављ
ље 9):
(Унапредити)), која је
с
1. Ефикасност градског траанспортног система
2. Ефикасност у реализаци
ији путовањаа
3. Ефикасност возила.
У поглаввљу 5.4. датт је спектар мера
м
за унапређење ен
нергетске еф
фикасности у систему траанспорта
путника у зависности од области
и примене и циљева по носиоцима
н
а
активности.
Активно
ост А 5.2. Пр
роцена трош
шкова за реализацију предложених мера за унапређење ен
нергетске
ефикасн
ности у секто
ору транспор
рта путника
ФАЗА 6.
ост А 6.1. Дефинисање
Д
лизацију пр
редложених мера за
Активно
динамике (термин плаана) за реал
унапређ
ђење енергеттске ефикасн
ности у секто
ору транспор
рта путника.
ФАЗА 7.
Мониторинг и конттрола предсттавља обавеезну, послед
дњу фазу пр
рограма унапређења ен
нергетске
ефикасн
ности у секто
ору транспор
рта путника, са основним
м циљем да се обезбеди ефикасна примена
свих про
ојектованих мера. Спроввођењем ово
ог процеса, практично
п
сее надгледа, аанализира и оцењује
да ли се процес унапређењ
ња енергетскке ефикасности одвијаа у складу са планир
раним и
ованим елементима, односно да ли су излаази из проц
цеса у склад
ду са постаављеним
пројекто
циљевима Програмаа.
Активно
ост А 7.1. Дефинисањ
ње процесаа мониторинга и конттроле унап
пређења ен
нергетске
ефикасн
ности у секто
ору транспор
рта путника
Мониторинг и кон
нтролу треб
ба базирати
и на принц
ципу дијагно
остичког исспитивања излазних
и
резултатта, кроз сп
провођење активности усмеренихх на упоређ
ђивање и мерење од
дступања
реализо
ованих од планираних (о
очекиваних) вредности,
в
као
к и предуззимање активности усме
ерених ка
провери
и потребе уввођења пром
мена (корекц
ција) у циљуу довођења система у ж
жељено проје
ектовано
стање.

Страна 419

Приручник за
а енергетске менаџере
м
за об
бласт општинс
ске енергетике
е

Табела 16‐7‐4:
1
Матри
ица податакаа за прорачун
н индикатораа енергетске
е ефикасности
и

МАТРИЦ
ЦА ПОДАТА
АКА ЗА ПРОРАЧУН ИНД
ДИКАТОРА
А
ЕНЕР
РГЕТСКЕ ЕФ
ФИКАСНОСТТИ У СИСТЕЕМУ ТРАНС
СПОРТА ПУТТНИКА
Назив оп
пштине/града
Адреса седишта
с
Овлашћеено лице
Датум иззраде и заводни број
Контакт телефон, е‐mail

Електр
ронски потпис овлашћ
ћеног лица

М1
М2
М3–Класа I
АУТОБУС

ЈАВНИ
МАСОВНИ
ТРАНСПОРТ
ПУТНИКА

М3–Класа II
М3–Класа III

ТРОЛЕЈБУС
ТРАМВАЈ
ГРАДСКА
ЖЕЛЕЗНИЦА
ТАКСИ
ФЛЕКСИБИЛНИ
ТРАНСПОРТ

CAR SHARINGГГ
(Заједнички ПА)

ОСТАЛО (ДРТ, итд.)
и
ЖИЧАРЕ
СПЕЦИЈАЛНИ
ТРАНСПОРТ

ЕСКАЛАТОРИ
ОСТАЛО (Успињ
њаче…)
ПУТНИЧКИ
АУТОМОБИЛ
МОТОЦИКЛ

ТРАНСПОРТ ЗА
А
СПОСТВЕНЕ
ПОТРЕБЕ

ПРИВАТНЕ
ЛЕТИЛИЦЕ
ПЛОВИЛА

ОСНОВНИ ДЕМОГРАФСКИ
Д
И ДРУШТВЕНО‐ЕКОН
Д
ОМСКИ ПОКАЗАТЕЕЉИ (Карактеристи
ика јединице локал
лне самоуправе)
Број становн
ника

Bst

[становника]

Густина насе
ељености

ρst

[становника/km2]

Бруто домаћ
ћи производ

BDP

[RSD/становнику]

Степен мото
оризације

sm

[PA /1 000 становн
ника]

Мобилност

M

[путовања /становвнику]

Подаци о институцији и стручном лиц
цу које је израд
дило матрицу података
Овлашћена институција
Адреса седи
ишта
Овлашћено лице
Име и презимее
Овлашћен
и инжењер

ЈМБГ

Електронски потпи
ис овлашћеног инжењ
њера

Број лиценце 370
3

М.П
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qpe

Hr
[возила]

Nr
[возила]

Ni
[возила]

Ki
[km]

P
[путника]

NTR
[путник∙km]

BTR2
[места∙km]

М.П

BTR1
[возило∙km]

Lum
[km]

Lm
[km]

СИСТЕМИ
ТРАНС
СПОРТА ПУТНИКА

ЕЕ‐1

[јед.
енергије/km или

ГРБ
ОПШТИН
НЕ/
ГРАДА
А
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Табела 16‐7‐5:
1
Енерге
етски билансс у систему тр
ранспорта пуутника
ГРБ
ОПШТИН
НЕ/
ГРАДА
А

ЕНЕРГЕТСК
КИ БИЛАНС У СИСТЕМУ ТРАНСПО
ОРТА ПУТНИКА
Назив опш
штине/града
Адреса сеедишта
Број стано
овника
Овлашћено лице
Датум изр
раде и заводни бр
рој
Контакт телефон, е‐mail

СИСТЕМИ
ТРАНСПОРТА ПУТНИКА

Електр
ронски потпис овлашћ
ћеног лица
М.П

ДИЗЗЕЛ
Укупно
(1000 t)

Конверзиони
К
фактор

ЕЕ‐2

БЕНЗИН
Укупно
о
(1000 t)
t

Конверзиони
фактор

ПРИРОДНИ ГАС
С
Укупно
6
3
(10 x m )

БИО ГОР
РИВА

Конвер
рзио
ни
факто
ор

Укупно
(1000 t)

Ко
онверзиони
фактор

ЕЛЕЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
Укупно
(GWh)

М1
М2

АУТОБУС

М3–Класа I
ЈАВНИ
МАСОВНИ
ТРАНСПОРТ
ПУТНИКА

М3–Класа II
М3–Класа III

ТРОЛЕЈБУС
ТРАМВАЈ
ГРАДСКА
ЖЕЛЕЗНИЦА

УКУПНО А.1
ТАКСИ
ФЛЕКСИБИЛНИ
И
ТРАНСПОРТ

CAR SHARINGГ
(Заједнички ПА))
ОСТАЛО (ДРТ, итдд.)

УКУПНО А.2
ЖИЧАРЕ
СПЕЦИЈАЛНИ
ТРАНСПОРТ

ЕСКАЛАТОРИ
ОСТАЛО (Успињачче…)

УКУПНО А.3
ПУТНИЧКИ
АУТОМОБИЛ
ТРАНСПОРТ
ЗА
СПОСТВЕНЕ
ПОТРЕБЕ

МОТОЦИКЛ
ПРИВАТНЕ
ЛЕТИЛИЦЕ
ПЛОВИЛА

УКУПНО А.4
УКУПНО СИСТЕМ
ТРАНСПОРТА ПУТНИКА

Подаци о институцији и стручном лиц
цу које је израд
дило енергетски биланс
Овлашћена институција
Адреса седи
ишта
Овлашћено лице
Име и прези
име
Овлашћени
инжењер

ЈМБГ

Електронски потпи
ис овлашћеног инжењ
њера

Број лиценц
це 370:

М.П
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Табела 16‐7‐6:
1
Еконо
омски билансс потрошње енергије
е
у си
истему трансп
порта путникка
ГРБ
ОПШТИН
НЕ/
ГРАДА
А

ЕКОН
НОМСКИ БИЛАНС ПОТТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ
Е
У СИСТЕМУ ТРАНСПО
ОРТА ПУТНИ
ИКА
Назив опш
штине/града
Адреса сеедишта
Број стано
овника
Овлашћено лице
Датум изр
раде и заводни бр
рој
Контакт телефон, е‐mail

СИСТЕМИ
ТРАНСПОРТА ПУТНИКА

Електр
ронски потпис овлашћ
ћеног лица
М.П

ДИЗЗЕЛ
Укупно
(1000 t)

Укупни
трошкови
енергента

ЕЕ‐3

БЕНЗИН
Укупно
о
(1000tтт)

Укупни
трошкови
енергента

ПРИРОДНИ ГАС
С
Укупно
6
3
(10 x m )

БИО ГОР
РИВА

Укупн
ни
трошко
ови
енергеента

Укупно
(1000 t)

Укупни
трошкови
енергента

ЕЛЕЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
Укупно
(GWh)

М1
М2

АУТОБУС

М3–Класа I
ЈАВНИ
МАСОВНИ
ТРАНСПОРТ
ПУТНИКА

М3–Класа II
М3–Класа III

ТРОЛЕЈБУС
ТРАМВАЈ
ГРАДСКА
ЖЕЛЕЗНИЦА

УКУПНО А.1
ТАКСИ
ФЛЕКСИБИЛНИ
И
ТРАНСПОРТ

CAR SHARING
(Заједнички ПА))
ОСТАЛО (ДРТ, итдд.)

УКУПНО А.2
ЖИЧАРЕ
СПЕЦИЈАЛНИ
ТРАНСПОРТ

ЕСКАЛАТОРИ
ОСТАЛО (Успињачче…)

УКУПНО А.3
ПУТНИЧКИ
АУТОМОБИЛ
ТРАНСПОРТ
ЗА
СПОСТВЕНЕ
ПОТРЕБЕ

МОТОЦИКЛ
ПРИВАТНЕ
ЛЕТИЛИЦЕ
ПЛОВИЛА

УКУПНО А.4
УКУПНО СИСТЕМ
ТРАНСПОРТА ПУТНИКА

Подаци о институцији и стручном лиц
цу које је израд
дило економскки биланс
Овлашћена институција
Адреса седи
ишта
Овлашћено лице
Име и прези
име
Овлашћени
инжењер

ЈМБГ

Електронски потпи
ис овлашћеног инжењ
њера

Број лиценц
це 370:

М.П
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Табела 16‐7‐6:
1
Индиккатори и мод
дели за прорачун индикаатора енергеттске ефикасн
ности
ШИФРА

НИВО

НАЗИВ ИНДИК
КАТОРА

ОЗНАКА

ЈЕДИНИЦА
А

N1.1

1

Енер
ргетска ефикасн
ност система
транспорта пуутника

ESst

Mtoe/становн
нику

(где су: i = 1,2,…,n, врсте енергената и p =
jmtp, fttp,stp i tsp подсисттеми транспорта
путника))

N1.2

МОДЕЛ

 Q 
n

ES ( st ) 

ESBDP

Bst

 Q 

Mtoe/RSD

n

ES( BDP) 
N1.3

ESkm

ESBTR1

p i
pe

i 1

BDP
P

 Q 

Mtoe/km

n

ES( km) 
N1.4

p i
pe

i 1

p i
pe

i 1

Lm jmtp  Lm stp  Lug ftp  Lug

 Q 

Mtoe/возило∙∙km

n

E ( BTR1 ) 
ES

p i
pe

i 1
np

TR 
 BTR

1 p

p 1

N1.5

ESNTR

 Q 

Mtoe/путник∙∙km

n

ES( NTR ) 

p i
pe

i 1
np

 NTTR
p1

N1.6

ESP

p

 Q 

Mtoe/путниккa

n

ES( P ) 

pee i

i 1
np

 P

p

p 1

N1.7

Јед
динични трошкови енергије
у си
истему транспор
рта путника

ψ(BTR1)

 TR 

RSD/возило∙kkm

n

(btr1) 

(где су: i = 1,2,…,n, врстте енергената)

pe
p i

i 1
np

 BTRR 

1 p

p 1

N1.8

ψ(NTR)

RSD/путник∙kkm

 TR 
n

( ntr ) 

p i
pe

i 1
np

 NTRR

p

p1

N1.9

ψ(P)

RSD/путниккa

 TR 
n

( P ) 

pee i

i 1
np

 P

p

p 1

N1.10

Про
осечна годишњаа стопа раста
потрошње погонске енергије у
систему транспорта путника



%

N1.11

Базни индекс по
Б
отрошње
погонске енер
ргије у
систему транспорта путника

ib

‐‐

Енергетска ефикасност по
има
подсистеми

EP(km),p

 x ( x 1x ) 

 Q  o
 1  100
   pe
 Q xo 
pe 



x  poslednja godiina
xo  bazna godina
ib 

xk
Q pe
xo
Q pe

g
xk  posmatrana godina
xo  bazna godina

N2.1

2

Mtoe/km

За вид
дове подсистема JMTP и STP

 Q 
n

(p = jmtp, ftp,stp i tsp подсистеми
транспорта путтника)

EP( km ), p 

pee p ,i

i 1

Lm , p

За ви
идове подсистема FTP и TSP

 Q 
n

EP( km ), p 
N2.2

EP(BTR1),p

Mtoe/возило∙∙km

Lg , p

 Q 
n

E
EM ( BTR1 ), p 
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pee p ,i

i 1

i 1

pe p ,i

BTR
R1, p

tsp
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N2.3

EP(BTR2),p

 Q 

Mtoe/места∙kkm

n

E ( BTR2 ), p 
EM
N2.4

EP(NTR),p

BTR
R2, p

 Q 

Mtoe/путник∙∙km

n

E ( NTR ), p 
EM
N2.5

EP(P),p
Јед
динични трошкови енергије
мима
по подсистем

χ(BTR1),p

N2.7

χ(P),p
3

Енергетска ефикасност вида
(где суу: m = аутобус,трол
лејбус, трамвај,
при
иградска железниц
ца, carsharing,
ж
жичаре,
ескалатори
и, путнички
ауутомобил, мотоциккл,приватне
летелице,пловилаа, остали)

EM(km),m

BTR1, p

 TR 
n

RSD/путниккa

Mtoe/km

p p ,i
pe

i 1

RSD/путник∙kkm

pe
p p ,i

i 1

NTR
Rp

 TR 
n

 ( P ), p 
N3.1

Pp

 TR 

 ( NTR ), p 
N2.8

pe
p p ,i

i 1

n

 ( BTR1), p 

χ (NTR),p

NTR
TR p
n

RSD/возило∙kkm

(p = jmtp, ftp,stp i tsp подсистеми
транспорта путтника)

pe p ,i

i 1

 Q 

Mtoe/путниккa

EM ( P ), p 
N2.6

pe p ,i

i 1

pe p,i

i 1

Pp

За вид
дове подсистема JMTP и STP

 Q 
n

EM ( km),m 

p m ,i
pe

i 1

Lm,m

За ви
идове подсистема FTP и TSP

 Q 
n

EM ( km),m 
N3.2

EM(BTR1),m

Lg ,m

 Q 

Mtoe/возило∙∙km

n

E ( BTR1 ),m 
EM
N3.3

EM(BTR2),m
EM(NTR),m

BTR
R1,m

 Q 

Mtoe/места∙kkm

n

EM(P),m

BTR
R2,m

 Q 

Mtoe/путник∙∙km

n

Јед
динични трошкови енергије
по видовим
ма (м)
(где суу: m = аутобус,трол
лејбус, трамвај,
при
иградска железниц
ца, carsharing,
ж
жичаре,
ескалатори
и, путнички
ауутомобил, мотоциккл,приватне
летелице,пловилаа, остали)

N3.7

N3.8

φ(BTR1),m

4

Енерге
етска ефикасносст типа возила
(в)

BTR1,m

 TR 
n

( NTR ),m 
RSD/путниккa

NTR
Rm

 TR 
n

Pm

Mtoe/возило∙∙km

EV(P),v

Mtoe/места∙kkm

5

Енерге
етска ефикасност подсистема
по врсти погонске енергије (i)

EE

Mtoe/путниккa
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Јединица
енергије/возил
ло∙km

pe
p v ,i

i 1

BTR
R1,v

 Q 
n

pe
p v ,i

i 1

BTR
R2,v

 Q 
n

EV( P ),v 
N5.1

 Q 
n

EV( BTR2 ),v 
N4.3

pe m,i

i 1

EV( BTR1 ),v 

EV(BTR2),v

p m ,i
pe

i 1

1

EV(BTR1),v

pe
p m ,i

i 1

RSD/путник∙kkm

(гдее су: v = 1,2,…,nv типови возила)
N4.2

Pm
n

1

φ(P),m

pe m ,i

i 1

 TR 

RSD/возило∙kkm

( P ),m 
N4.1

NTR
TRm
n

( BTR ),m 

φ(NTR),m

pe m ,i

i 1

 Q 

Mtoe/путниккa

EM ( P ),m 
N3.6

pe m ,i

i 1

E ( NTR),m 
EM
N3.5

pe m ,i

i 1

E ( BTR2 ),m 
EM
N3.4

p m ,i
pe

i 1

EEi 

i 1

pee v ,i

Pv
Q pep ,i
BTR1, p
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N5.2

Про
осечна годишња стопа раста
по врсти погонске енергије (i)

i

%

N5.3

Базни индекс по
отрошње
по врсти погонске енергије (i)

ibi

‐‐



( x  xo )
 Q x 



i   pe
1
  100
 xo 
 Qpe i



x  poslednja godiina
1

xo  bazna godina
xk

 Q pe
ib i   xo 
Q 
 pe i
g
xk  posmatrana godina

xo  bazna godina
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17.

Информ
мациони
и систе
ем за ене
ергетск
ки менаџ
џмент

Информ
мациони сисстем за енергетски мен
наџмент (ИС
СЕМ, (енг. Energy
E
Mana
agement Info
ormation
System (EMIS)) је рачунарски програм,
п
од
дносно инте
ернет апликкација, која служи као основни
алат за подршку систему
с
енеергетског менаџмента
м
у јавним зградама.
з
И
ИСЕМ је Републици
Србији донирао Програм Ујед
дињених наација за развој (UNDP ‐ United N
Nations Deveelopment
Program
mme), а у окввиру пројеккта „Увођење система енергетског
е
менаџментаа у јавним зградама
з
у Србијји“, који суу заједнички спровели
и Министар
рство рудар
рства и енеергетике Ре
епублике
Србије и UNDP. Министарств
М
во рударствва и енерге
етике је за потребе усспостављањ
ња ИСЕМ
обезбед
дило хардввер и сисстемски со
офтвер и у сарадњи
и са UNDP
P спровело
о обуку
админи
истратора си
истема и прве групе кр
рајњих корисника. Нако
он једногод
дишњег тесттирања у
неколикко пилот општина, ИСЕМ је прилаггођен за упо
отребу у Срб
бији а Мини
истарство руударства
и енерггетике га јее прописал
ло као један од обаве
езних алатаа за енергеетски менаџмент у
општинама [1]. Раазвој ИСЕМ,, међутим, није оконччан. Глобални фонд заа животну средину
(Global Environmenttal Fund ‐ GEEF) је јуна 2015.
2
Републ
лици Србији
и одобрио средства за пројекат
„Уклањаање препр
река за пр
ромовисањее и подрш
шку системуу енергетскког менаџм
мента у
општинама у Срби
ији“, који ће у период
ду од 2015. до 2020. године
г
зајед
днички спроводити
Министтарство рудаарства и енеергетике и UNDP.
U
Пред
двиђено је да
д се у оквиру пројекта изврши
надград
дња ИСЕМ, која ће укљ
ључити разввој нових мо
одула, као и развој нових и усавр
ршавање
постојећ
ћих функционалности у оквиру мо
одула за јавне зграде. Будући
Б
разввој ИСЕМ вр
ршиће се
на начи
ин да се обеезбеди висо
ок ниво ком
мпатибилноссти са остал
лим софтвер
рским алати
има које
користи
и Министарсство рударсттва и енергеетике.

17.1 Чему
Ч
слиж
жи ИСЕМ?
?
ИСЕМ јее намењен првенствен
но за прикупљање, прааћење, анал
лизу и архивирање под
датака о
потрошњи и трош
шковима енергије, енеергената и воде у јавним зградаама у надлежности
локанихх самоуправа, покрајине, односно Републикке. Као такав, ИСЕМ ћ
ће се корисстити за
формир
рање нацио
оналне базее о остварен
ној потрошњ
њи енергијее, енергената и воде у јавним
зградам
ма. Ипак, без обзира на основну наамену, њего
ово концептууално решење је флекссибилно,
што ом
могућава да се једнако
о успешно користи и у погледу зграда у надлежности
и других
комерцијалних зграда и зграда
институуција и орган
низација, ин
ндиректних буџетских корисника,
к
јавних предузећа.
п
И
ИСЕМ
је про
ојектован наа платформи релационе базе подаатака (Oraclee) и Web
архитекктури, што значи да му
м се мож
же приступи
ити са било
о којег раччунара са интернет
и
прикљуучком, кориш
шћењем интернет преттраживача доступних
д
на тржишту, као што су: Internet
Explorerr, Google Chrrome, Mozila
a Firefox, Op
pera, Apple Sa
afari, итд.
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Слика 17‐1:
1
Структур
ра ИСЕМ

Основне функцио
оналности ИСЕМ
а
под
датака.
функционалности анализе

дееле

се

наа

функционалности

б
базе

подаатака

и

ионалности базе
б
податаака односе се на унос и чување сввих унетих п
података у основној
о
Функци
бази по
одатака, со
ортирање података, пр
ретраживањ
ње по бази и једностааван пристууп свим
потребн
ним информ
мацијама о унетим об
бјектима, до
ок се функц
ционалности
и анализе података
п
односе на различи
ите анализе унетих под
датака, упор
ређивање и анализе осстварене по
отрошње
итим времен
нским интер
рвалима, по
оређење раззличитих об
бјеката, мон
ниторинг
енергије у различи
ификацију уштеда
у
у објектима с могућностима испи
иса резултаата и ауто
оматског
и вери
генериссања извешттаја, итд.
ИСЕМ омогућава:


датака (реги
истра) објекката (деловва објеката,, слободностојећих
Формирањее базе под
објеката, сл
лободностојјећих објеката унутар комплекса и комплексса објеката)) чија се
потрошња енергије,
е
ен
нергената и воде прати;;



Евидентираање и одр
ржавање таачности (аж
журности) скупа релеевантних података
п
потребних за
з дефинисаање стања појединачно
п
ог објекта у бази
б
податаака (регистру), нпр.:
o

Опш
штих података (назив, адреса, наме
ена, површи
ина, година изградње, итд.);
и

o

Конструкциони
их података (начин на који је об
бјекат изграађен и у кааквом је
штем стању);;
опш

o

Енергетских по
одатака (врссте енергије
е и енергената, који суу главни поттрошачи
и
у фи
изичким и но
овчаним
енергије и водее у објекту и колико та потрошња износи
једи
иницама).



Једноставан
н приступ информаци
ијама о бро
оју, врсти и намени објеката, њиховом
њ
географском
м положају,, општим, ен
нергетским и конструкц
ционим подацима о објјектима;



Континуираано прикупљ
љање податтака и надзо
ор над потр
рошњом сви
их врста ене
ергената
(нпр. електричне енергије, природ
дног гаса, гаасних уља, уља
у
за ложеење, огревн
ног дрва,
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угља, топлоте, паре, потрошне топле воде
е (ПТВ), иттд.) и воде. Унос под
датака о
потрошњи енергије,
е
ен
нергената и воде врши се на један од следећихх начина:
o

Ман
нуелно, одн
носно „ручним“ уносом
м података од
о стране кр
рајњих кори
исника у
пред
дефинисанее обрасце путем
п
Web апликације. Интервал уношења података
п
углаавном одговара интерввалу на факктурама за енергију, еенергенте и воду, а
пред
дефинисани
и обрасци су дефини
исани тако да у потп
пуности од
дговарају
фактурама кон
нкретних до
обављача. Поред
П
тога, могуће је и чешће уношење
у
под
датака на осн
нову непоср
редног очитаавања са од
дговарајућихх мерача и бројила.
б

o

Ауто
оматски, од
д стране до
обављача ен
нергије, енеергената ил
ли воде којји преко
интеернета досттавља фактууре у електтронском об
блику чије се ставке уписују
у
у
базуу података у складу са одговарајућ
о
им поступко
ом;

o

Ауто
оматски – преузимањ
њем податтака са меерила која имају мо
огућност
даљ
љинског очиттавања (вод
домер, мер
рач потрошњ
ње гаса, кал
лориметар, бројило
елекктричне ен
нергије и сл.).
с
Структтура систем
ма за ауто
оматско очитавање
подаатака прикаазана је на Слици
С
17‐2.

Сл
лика 17‐2: Ауутоматско оччитавање под
датака са мер
рача и бројил
ла
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Једноставан
н приступ информацијаама о укупн
но утрошено
ој количини енергије и воде уз
спецификац
цију система у којима се та енер
ргија и водаа троши и енергената који се
користе;



ошње енергије и водее у свим пер
риодима заа које се
Преглед и графички приказ потро
у
потрошња уписује;



Обраду и анализу
а
прикупљених података и њихову интерпретац
и
цију кроз систем
с
у
форматима унапред деефинисанихх енергетски
их и финанссијских извеештаја, граф
фикона и
анализа;



н
трошковима и посстављење циљева
ц
за смањење ттрошкова енергије,
е
Контролу над
енергената и воде;



п
ње базе по
одатака пом
моћу уграђеених филтер
ра и сортир
рање по
Напредно претражива
различитим
м врстама и наменама објеката,
о
кор
рисницима објеката и б
буџетским линијама
л
из којих се финансирају
ф
у објекти;



Генерисањее индикатор
ра енергетскке ефикасно
ости објеката;



Међусобну комуникацију корисни
ика система са аутоматсским систем
мом информ
мисања и
ња корисникка;
упозоравањ



Статистичкуу контролу уноса података и посттављање ал
ларма за пр
рекорачења задатих
вредности потрошње;
п



Идентификаацију пројекката енергеттске ефикасности;



Припрему пројеката
п
ен
нергетске еф
фикасности;



Евидентираање предузеетих мера ен
нергетске еф
фикасности у јавним згр
радама;



Једноставно
о и лако праћење реззултата спровођења пр
ројеката по
овећања енергетске
ефикасностти;



Подизање свести
с
и про
омовисање енергетске
е
ефикасност
е
и.

17.2 Ко
К и како може
м
да користи
к
И
ИСЕМ?
Хијерар
рхијски низ корисникаа ИСЕМ сасстоји се од
д више ниввоа корисника који имају
и
на
располаагању разли
ичите функционалности система. Овај низ чинее:
1. Администраатор систем
ма ‐ највиши хијерархијсски ниво кор
рисника;
2. Министарсттво рударства и енергеттике;
3. Енергетски администр
ратор, одно
осно локални доносил
лац одлука (нпр. председник
П, директор комплекса објеката, иттд.);
општине, директор ЈКП
4. Енергетски менаџер (општине/зграде/предузећа);
осе подаци;
5. Корисник на нивоу објеекта – именовано лице у објекту заа који се уно
н
укључен у систем ене
ергетског
6. Гост ‐ заинттересовани појединац који није непосредно
менаџмента; и
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7. Пошиљалац
ц података (Data Supp
plier) – локаални добављ
љач енерги
ије, енерген
ната или
воде који има могућно
ост да аутоматски (преко
о интернетаа) шаље под
датке у ИСЕМ
М.

Слика 17‐3: Хијераархија корисн
ника ИСЕМ (ц
црвеном бојо
ом су означе
ени корисниц
ци који имајуу право
датака а плавом бојом суу означени ко
орисници ко
оји имају право увида у податке)
увида и измена под

Унос података мо
огу вршити
и администтратор систтема, енергетски мен
наџер, кори
исник и
б
разликују. Министарство, локални
пошиљаалац податаака али се њихова оввлашћења битно
доносил
лац одлука и гост немаају могућносст уноса под
датака, већ само у одрееђеном оби
иму могу
оствари
ити увид у по
одатке у сисстему. Тако, на пример,, Министарсство може о
остварити уввид у све
податкее у ИСЕМ (свве зграде у свим
с
општи
инама у Србији), док локални доно
осилац одлука може
оствари
ити увид у податке
п
о зградама
з
за које је над
длежан, на пример, пр
редседник општине
о
може осстварити увид у све зграде у надлеежности опш
штине.
Сви корисници ИСЕМ морају бити осп
пособљени за рад наа рачунару,, односно владати
рдним постуупцима кор
ришћења MS
M Windowss i MS Office програм
ма, као и прегледа
п
стандар
интернеет страница. Администратори систтема морајуу поседоватти и напредна знања ве
езана за
рад на рачунару.
р
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С
Слика
17‐4: Организација прикупљањаа и уноса под
датака у ИСЕМ

17.2.1
1 Админис
стратор система
с
Админи
истратор си
истема има сва овлаш
шћења унуттар системаа и има уввид у све податке
садржан
не у бази. Функције
Ф
адм
министратор
ра система су
с да:
 Одржава сттабилан и по
оуздан рад ИСЕМ;
И
р
систтемско одрж
жавање ИСЕЕМ, као и си
истемског со
офтвера (Ora
acle);
 Спроводи редовно
жнима за сисстем енерге
етског менаџ
џмента у Срб
бији (СЕМ) у вези са
 Комуницира са надлеж
њима од значчаја за текућ
ће функцион
нисање и дааљи развој И
ИСЕМ;
свим питањ
 Учествује у развоју ИСЕМ
И
(дефи
инише нове
е функцион
налности, припрема пр
ројектне
задатке, учеествује у јавним набавккама услуга развоја
р
софттвера, итд.);;
 Управља ко
орисницимаа ИСЕМ на свим
с
нивоима у целој РС (дефини
ише улоге, управља
у
овлашћењи
има, итд.);
 Управља об
бјектима наа нивоу цееле РС (деф
финише објјекте и енеергетске тро
ошковне
целине, деефинише меераче и бр
ројила, деф
финише начин уноса п
података, поставља
циљеве, итд
д.);
 Врши тзв. гео‐админис
г
страцију на нивоу целе РС (дефинише врстее објеката, управља
у
матичним корисницим
к
ма и корисн
ницима објјеката, дефинише геогграфске пар
раметре,
дефинише метеоролош
м
шке станицее, итд.)
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 Врши тзв. енерго‐адм
министрацијју на нивоу целе РС (управља базом доб
бављача,
д
у
дефинише енергенте, дефинишее тарифе, дефинише
енергетске системе, управља
даљинским
м слањем података, итд.);
рмате извеш
штаја и графи
икона;
 Креира фор
мска ажурирања и подешавања.
 Врши систем
истраторски интерфејс је врло детаљан,
д
по
о чему се знатно раззликује од осталих
Админи
корисни
ичких интер
рфејса.
У случајју потребе, администратор систем
ма може да врши све функције
ф
ко
орисника наа нижим
хијерархијским ниввоима, али му
м то није примарни задатак.
17.2.2
2 Министа
арство ру
ударства и енергет
тике
Министтарство рудаарства и енеергетике оргганизује, спроводи и пр
рати функци
ионисање си
истема и
реализаацију циљевва целокупн
ног система енергетског менаџмен
нта чији је саставни део
о систем
енергеттског менаџ
џмента у ло
окалним самоуправамаа. С обзиро
ом на ту ул
логу, Министарство
заузимаа и највиши хијерархи
ијски ниво у ИСЕМ. Министарст
М
во у ИСЕМ
М чине служ
жбеници
Министтарства који се баве сисстемом енеергетског ме
енаџмента. Њих може б
бити више. Сви они
имају право увида у све елемеенте системаа, у свим об
бјектима и у свим локал
лним самоуправама
за које су унети подаци
п
у ИСЕМ. Такођ
ђе, надлежн
ни службен
ници Минисстарства кроз своју
функцијју у ИСЕМ остварују увид
у
у базу матичних корисника објеката, буџетске рассходе за
енергијуу и воду, базу
б
добављ
љача енергије и енерггената као и све остал
ле податке који су
садржан
ни у ИСЕМ. Службени
ици Министтарства, који
и у име Министарстваа приступајуу ИСЕМ,
немају права да мењају
м
унетте податке већ ту функцију у имее Министар
рства и по потреби
обавља администр
ратор систем
ма. Парамеетре за присступ системуу службениц
цима Министарства
додељуује админисстратор систтема.
17.2.3
3 Енергет
тски админ
нистрато
ор, односн
но локални
и доносила
ац одлука
Енергеттски админи
истратор, од
дносно локаални доноси
илац одлукаа, је лице надлежно заа објекат
или групу објеката,, нпр. предсседник општтине, директор клиничкког центра, директор сп
портског
центра, итд. То лиц
це нема моггућност уносса нити измене постојећих податакка али има детаљан
д
увид у податке и извештајее о објекту или групи
и објеката који су фо
ормално у његовој
надлеж
жности. Парааметре за пр
риступ систеему енергеттском админ
нистратору,, односно ло
окалном
доносио
оцу одлука, додељује администра
а
атор системаа.
17.2.4
4 Општин
нски енерг
гетски мен
наџер и ен
нергетски
и менаџер зграде
Енергеттски менаџеер представљ
ља окосницуу система енергетског менаџмента
м
а. Улоге ене
ергетског
менаџера су бројн
не и дефинисане законом [2] а најважнија
н
м
међу
њимаа је да прикупља и
анализи
ира податкее у вези са
с потрошњ
њом и трош
шковима ен
нергије, енеергената и воде у
објектима за које је надлежан. Концеп
пт ИСЕМ је прилагођен овој улоззи и омогуућава да
џеру или
енергеттски менаџеер, без обзира на то да ли се ради о општинскком енергеттском менаџ
енергеттском менаџ
џеру за обл
ласт енергеттике зградаа или индусстрије, на јееднообразн
ни начин
прикупљ
ља и анализира податкке о објекти
има из својје надлежно
ости. С обзи
иром на то да број
објекатаа за које је енергетски
е
менаџер наадлежан мож
же бити вео
ома велики,, предвиђен
но је се у
таквим случајевим
ма непосред
дно прикупљање и ун
нос податакка одвија на нивоу ко
орисника
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ИСЕМ у објектимаа а да енер
ргетски менаџер управвља овим процесом и касније ан
нализира
прикупљ
љене податтке и извеш
штава надлеежне. Функкције енергеетског менааџера су даа унутар
системаа:
 Управља ко
орисницимаа ИСЕМ на нивоу објјеката, односно енерггетских трош
шковних
центара за које
к је надлежан;
 Дефинише објекте, односно
о
енергетске тр
рошковне целине
ц
за које је наадлежан
нергетске тр
рошковне целине, дефи
инише мерааче и бројил
ла, итд.);
(дефинише објекте и ен
 Делимично
о врши тзвв. гео‐администрацију (уноси вр
рсте објекатта, уноси матичне
кориснике и корисникее објеката, итд.);
и
 Делимично
о врши тзв.. енерго‐ад
дминистраци
ију (уноси добављаче, уноси по
одатке о
енергетским
м системима објеката, итд.);
и
 Комуницира са енергеттским администратором, односно локалним д
доносиоцем
м одлука
има од значчаја за функкционисањее објеката заа које је доносилац
у вези са сввим питањи
одлука надл
лежан;
 Креира раззличите изввештаје за потребе
п
кор
рисника ИС
СЕМ на виш
шим хијерар
рхијским
нивоима;
 Комуницира са администраторим
ма системаа и надлеж
жнима за ссистем ене
ергетског
менаџментаа о питањим
ма у вези са радом у ИС
СЕМ.
Интерфејс енергетсског менаџеера је сличаан админисстраторском
м али је знаттно мање детаљан.
д
Ипак, даа би успешн
но користио систем, енеергетски менаџер требаа да прође п
претходну обуку.
Енергеттски менаџ
џер по поттреби мож
же да врши све фун
нкције корисника на нижем
хијерархијском нивоу, али муу то није примарни заадатак. Уно
ос података првенствен
но врше
корисни
ици на ниво
оу објеката, а енергетскки менаџер креира фор
рмате за уно
ос податакаа и врши
надзор над процесом.
ом менаџеруу додељује администра
а
атор системаа.
Парамеетре за присттуп системуу енергетско
17.1.1 Корисник на нивоу објекта
датака о
У овом контексту, корисник на нивоу објекта ознаачава лице задужено зза унос под
једном или више објеката,
о
од
дносно о јеедном или више
в
енергетских трош
шковних цен
нтара за
које је задужено.
з
Ф
Функције
кор
рисника на нивоу
н
објектта су да:


Врши уносс споро променљиви
п
их податакка о објекктима, одн
носно енер
ргетским
трошковним
м целинамаа за које јее надлежан
н (општи по
одаци, консструкциони подаци,
подаци о ен
нергетским системима у објекту, до
окументи, итд.);
и



Врши уносс брзо про
оменљивих података који
к
се од
дносе на потрошњу енергије,
е
енергената и воде у об
бјектима, од
дносно енер
ргетским тр
рошковним целинама за
з које је
надлежан;



Врши једно
оставније анализе унети
их података;;



Креира једн
ноставније извештаје;
и
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Комуницира са локалним енергетсским менаџером о питаањима у веззи са радом у ИСЕМ.

Корисни
ик на ниво
оу објекта нема овлашћења да дефинише објекат, о
односно енергетске
трошковне целине, нити да врши гео‐ и енерго‐адм
министрацију. То за њеега ради ене
ергетски
менаџер, те је уло
ога корисника једноставна и врем
менски незахтевна. Уз д
добру орган
низацију
прикупљ
љања подаатака у скл
ладу са наачином при
иказаним на
н Слици 1
17‐4, континуирано
прикупљ
љање великке количинее података о свим објектима у над
длежности о
општине или већем
броју објеката
о
у надлежност
н
и обвезникка енергетског менаџм
мента можее да се одввија без
великогг оптерећивања учесника у процесуу.
Интерфејс корисни
ика на нивоу објекта је поједностављен и омогућава лаку навигацију и
активир
рање доступ
пних функци
ионалности. Да би моггао да кориссти систем, корисник на
н нивоу
објекта треба да прође
п
краткку обуку или да прочи
ита корисни
ичко упутствво које мож
же да се
преузмее са прозораа за пријавуу за рад у ИС
СЕМ.
Парамеетре за присступ системуу корисникуу на нивоу објекта
о
додеељује енерггетски менааџер или
админи
истратор сисстема.
17.1.2 Гост
и заинтересовани појединац којји жели даа сазна по
одатке о
Гост у систему јее било који
ону о слобо
одном присттупу информацијама од
о јавног
конкреттним објекттима а који према Зако
значаја [3] треба даа буду достуупни јавностти. Гост нема могућностт уноса нити
и измене постојећих
податакка. Да би до
обио парамеетре за присступ, гост треба да се об
брати администратору система
или ен
нергетском менаџеру преко електронске поште
п
и даа наведе зза које је објекте
заинтер
ресован. Адм
министратор система или
и енергетски менаџеер ће му елеектронском поштом
послати
и параметрее за приступ..
17.1.3 Пошиљал
лац података
обављач ен
нергије, ене
ергената или воде ккоји има техничке
т
Пошиљаалац податтака је до
могућно
ости да прееко интернеета шаље од
дговарајуће податке у ИСЕМ. Најччешће су ти подаци
електро
онске фактур
ре за испоруучену енерггију, енерген
нте или вод
ду чије је формат прилагођен за
преузим
мање од стр
ране ИСЕМ. На тај се наачин битно смањује
с
поссао корисни
ика на нивоуу објекта
у вези са
с уносом података
п
са фактура. Могуће
М
је даа добављач шаље и очитавања у реалном
р
времену или у врееменским интервалим
и
а краћим од
о интервал
ла фактуриссања, ако у објекту
постоје одговарајућ
ћи мерачи или бројилаа и ако доб
бављачи имају техничкее могућностти за то.
Уговараање аутомаатског слањ
ња податакаа преко интернета врши енергетски менааџер, уз
обавезн
но учешће администраатора система који тре
еба да деф
финише пар
раметре за приступ
системуу.

17.3 Енергетск
Е
ке трошк
ковне цел
лине
Утврђиввање тзв. енергетских
е
трошковни
их целина (ЕТЦ)
(
које представља
п
ају основни објекат
посматр
рања у ИСЕМ
М, представља почетни
и корак за де
ефинисање објекта у ИС
СЕМ.
Енергеттска трошко
овна целинаа је објекат или његов део за који је могућее мерити по
отрошњу
енергијее, енергенатта и воде, каао и дефини
исати парам
метре који уттичу на ту по
отрошњу.
ЕТЦ мора бити јасно раздвојеена од осталих деловаа објекта. Приликом од
дређивања границе
ЕТЦ, поттребно је во
одити рачуна о следећи
им факторим
ма:
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ЕТЦ предсттавља функц
ционалну цеелину,



да је могућ
ће мерити пр
рипадајућу потрошњу енергије,
е
енергената и вводе,



да је могућ
ће одредити
и најважнијее параметре
е који утичу на потрошњ
њу енергије
е и воде,
и



ће дефиниссати правнаа лица која плаћају раачуне за енеергију, енер
ргенте и
да је могућ
воду.

д
ЕТЦ може бити
б
(Слика 17‐5):
Овако дефинисана


Део објектаа (зграде);



Цео објекатт (зграда) ил
ли тзв. слобо
одностојећи
и објекат (згграда);



Комплекс или
и скуп виш
ше објеката; и



Објекат унуутар комплекса.

Сл
лика 17‐5: Ене
ергетске трош
шковне цели
ине

У праксси се често сусрећу сло
оженији и компликова
к
нији случајееви од прикказаних, као
о што су
нпр. ком
мплекс више комплексаа објеката, енергент
е
за грејање се мери за цео
о комплекс објеката
(заједни
ичка котларница) а остаали енерген
нти и вода се
е мере за свваки поједин
начни објекат, једну
зграду користи
к
виш
ше правних лица од којјих свако им
ма сопствено
о мерење еелектричне енергије
е
и воде а енергент за грејање се користи за целу згр
раду, итд. Посебан
П
про
облем предсстављају
случајевви када виш
ше правних лица кориссти исти објјекат и кадаа се наплатаа врши у од
дређеној
сразмер
ри (нпр. преема површи
ини објекта коју користти неко правно лице). ИСЕМ у том
м смислу
пружа велику
в
флекксибилност, чак и могућ
ћност додаввања виртуеелних мерачча или броји
ила како
регистровањ
би се омогућило
о
ње трошковва које сноси свако пр
равно лицее. Овакви и слични
случајевви захтевајуу детаљан увид
у
у ситуаацију на тер
рену и пажљ
љиво одређивање гран
ница ЕТЦ
како би
и се сложен
н објекат раашчланио наа основне ЕТЦ
Е у склад
ду са наведееним прави
илима за
одређивање граница ЕТЦ.

17.4 Дефиници
Д
ија објеката у ИСЕ
ЕМ
Сваки објекат
о
у ИСЕМ дефинисан је скупо
ом од деветт различитихх група података, а свака група
податакка пружа осн
нов за спроввођење специфичних анализа.
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Прве тр
ри групе под
датака садр
ржане су у шифри
ш
обје
екта, која у општем
о
обл
лику гласи SR‐xyzw‐
S
pqrs‐k‐(A), а односее се на локацију објектаа и његове ЕТЦ:
Е
лна организзација Репуублике Срби
ије обухватта 4 региона, 25 округга и 169
1. Територијал
општина. Заато подаци који се одно
осе на локац
цију објектаа обухватају::
o

Зем
мљу – словнаа ознака SR,

o

Опш
штину ‐ четвороцифрен
ни број xyzw
w који у себ
би садржи р
редни број региона
(x), редни број округа унуттар региона (y) и редни
и број општине унутар округа у
иру конкреттног регионаа (zw), у складу са Табел
лом 17‐1:
окви
Т
Табела
17‐1: Шифарник
Ш
заа означавање локације објекта у ИСЕМ
М

Регион
(х)

1

2

Назив региона
р

Београдски

Округ
унутар
региона
(y)

Шифра
Ш
о
округа

На
азив округа

1

БГД

Београдски

1

ЗАБЧ

Западнобачки

2

ЈУБА

Јужнобанатски

3

ЈУБЧ

Јужнобачки

Војводина

Страна 436

Редни
број
унутар
округа
(zw)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Н
Назив општин
не

Баарајево
Чуукарица
Гр
роцка
Лаазаревац
Мл
ладеновац
Но
ови Београд
Об
бреновац
Паалилула
Рааковица
Саавски Венац
Со
опот
Сттари Град
Суурчин
Во
ождовац
Вр
рачар
Зеемун
Зввездара
Ап
патин
Куула
Оџ
џаци
Со
омбор
Ал
либунар
Беела Црква
Ко
овачица
Ко
овин
Оп
пово
Паанчево
Пл
ландиште
Вр
ршац
Баач
Баачка Паланка
Баачки Петровац
Беечеј
Бееочин
Но
ови Сад
Пеетроварадин
Ср
рбобран
Ср
ремски Карловвци
Теемерин
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4

СЕБА

Севе
ернобанатски

5

СЕБЧ

Севе
ернобачки

6

СРБА

Сред
дњебанатски

7

СРЕМ

Срем
мски

11
12
13
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

3

1

ЗЛТ

Злати
иборски

2

КОЛ

Колуубарски

3

МАЧ

Мачввански

4

МОР

Моравички

5

ПОМ

Помо
оравски

Шумадија и Западна
Србија
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7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
1
4
5
7
2
3
6
8

Ти
ител
Вр
рбас
Жаабаљ
Ад
да
Чо
ока
Каањижа
Ки
икинда
Но
ови Кнежевац
Сеента
Баачка Топола
Мали Иђош
Сууботица
Но
ова Црња
Но
ови Бечеј
Сеечањ
Жи
итиште
Зр
рењанин
Ин
нђија
Ир
риг
Пеећинци
Руума
Шид
Ср
ремска
Митровица
Сттара Пазова
Ар
риље
Баајина Башта
Чаајетина
Ко
осјерић
Но
ова Варош
По
ожега
Пр
рибој
Пр
ријепоље
Сјееница
Уж
жице
Лаајковац
Љиг
Мионица
Оссечина
Уб
б
Вааљево
Бо
огатић
Ко
оцељева
Кр
рупањ
Љубовија
Ло
озница
Мали Зворник
Шабац
Вл
ладимирци
Чаачак
Го
орњи Милановвац
Иввањица
Луучани
Ћууприја
Дееспотовац
Јаггодина
Паараћин
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4

6

РАС

Расински

7

РАШ

Рашкки

8

ШУМ

Шум
мадијски

1

БОР

Борсски

2

БРАН

Бран
ничевски

3

ЗАЈ

Зајеччарски

4

ЈАБЛ

Јаблаанички

5

НИШ

Нишаавски

6

ПИР

Пиро
отски

Јужна и Исто
очна Србија
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9
10
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3

Реековац
Сввилајнац
Ал
лександровац
Бр
рус
Ћи
ићевац
Кр
рушевац
Тр
рстеник
Ваарварин
Кр
раљево
Но
ови Пазар
Раашка
Туутин
Вр
рњачка Бања
Ар
ранђеловац
Бааточина
Кн
нић
Кр
рагујевац
Лаапово
Раача
То
опола
Бо
ор
Кл
ладово
Мајданпек
Нееготин
Го
олубац
Куучево
Мало Црниће
Пеетровац
По
ожаревац
Веелико Градиштте
Жаабари
Жаагубица
Ко
остолац
Бо
ољевац
Књ
њажевац
Со
окобања
Зајечар
Бо
ојник
Цр
рна Трава
Леебане
Леесковац
Медвеђа
Вл
ласотинце
Ал
лексинац
До
ољевац
Гаџин Хан
Мерошина
Цр
рвени Крст
Медијана
Паалилула
Паанталеј
Ни
ишка Бања
Раажањ
Свврљиг
Баабушница
Беела Паланка
Ди
имитровград
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4
1
7

ПОДН

Подуунавски

8

ПЧИ

Пчињ
њски

9

ТОПЛ

Топл
лички

2
3
1
2
3
4
5
6
8
9
1
2
3
4

Пи
ирот
См
медерево
См
медеревска
Пааланка
Веелика Плана
Бо
осилеград
Буујановац
Пр
решево
Суурдулица
Тр
рговиште
Вл
ладичин Хан
Вр
рање
Вр
рањска бања
Бл
лаце
Кууршумлија
Пр
рокупље
Жи
иторађа

онкретне општине pqrrs. Овај бр
рој се форм
мира по
2. Редни бројј објекта у оквиру ко
редоследу уношења
у
об
бјекта у базуу за конкреттну општинуу.
и се односе на енергетсске трошковвне целине које
к чине об
бјекат k‐(A):
3. Подаци који
o

k = 0 – за компл
лекс зграда,

o

k > 0 – редни број
б
зграде унутар комплекса, одн
носно k = 1 за слободностојећу
мплекса.
зграаду ако нијее унутар ком

o

(A) ‐ део зград
де. У случајуу да има виш
ше делова зграде
з
који се могу поссматрати
као енергетскее трошкове целине, мо
огу се осим
м слова А ккористити и словне
ознааке B,C,D иттд.

и се односе на категори
ију објекта.
4. Подаци који
За потребе примене ИСЕМ
И
у Србији извршена је катего
оризација о
објеката по њиховој
намени и то
о на 9 групаа. Унутар свааке групе суу утврђене одговарајуће
о
е подгрупе објеката
чиме се под
дробније сп
пецифицира њихова намена од којје суштински зависи по
отрошња
енергије и воде у објеекту (Табела 17‐2). Спи
исак група и подгрупа није коначчан, што
дминистрато
ор система може
м
по поттреби увести
и нову групуу или подгруупу.
значи да ад
оји се одно
осе на наччин финансирања оперативних трошкова објекта,
5. Подаци ко
формалну надлежност
н
над објекто
ом и коришћ
ћење објектта.
Табе
ела 17‐2: Каттегоризација објеката у ИСЕМ
И
Шифра групе
објека
ата

Група
а објеката

А

Об
бјекти образзовних инсти
итуција
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Шифра
подгрупе
п
објеката
о
01
02
03
04
05
06
..
99

Подгруупа објеката
Вртићи и јасл
В
лице
О
Основне
школе
С
Средње
школ
ле
В
Више
школе
Ф
Факултети
С
Специјалне
ш
школе
.
..
О
Остало
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B

Здравств
вене установ
ве

C

О
Објекти
коле
ективног сме
ештаја

D

Објекти инсттитуција кул
лтуре

Е

Спортс
ски објекти

F

Администр
ративни обје
екти

G

Објекти јав
вног транспо
орта

H

Угостите
ељски објектти

I

Обје
екти ЈКП
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01
02
03
04
05
06
07
..
99
01
02
03
04

..
99
01
02
03
04
05
06
..
99

Амбуланте
А
Д
Домови
здрав
вља
К
Клинике
Б
Болнице
С
Стационари
К
Клинички
цен
нтри
А
Апотеке
.
..
О
Остало
Д
Домови
за сттара лица
С
Студентски
и ученички домови
Д
Домови
за не
езбринуту дец
цу
П
Поправни
дом
мови
К
КПЗ
К
Касарне
.
..
О
Остало
Д
Домови
култууре
Б
Биоскопи
П
Позоришта
М
Музеји
Б
Библиотеке
.
..
О
Остало
С
Спортски
цен
нтри
Б
Базени
отвор
рени
Б
Базени
затво
орени
С
Спортске
хал
ле
С
Стадиони
К
Клизалишта
.
..
О
Остало
М
Месне
канцел
ларије
З
Зграде
општи
инске управе
З
Зграде
градске управе
З
Зграде
држав
вне управе
С
Судови
П
Полиција
.
..
О
Остало
А
Аутобуске
ста
анице
Ж
Железничке
сстанице
А
Аеродроми
.
..
О
Остало
К
Кухиње
Р
Ресторани
О
Одмаралишт
та
М
Мотели
Х
Хотели
Х
Хостели
.
..
О
Остало

01

П
Производни
о
објекти ЈКП

..
99
01
02
03
04
05
..
99
01
02
03
04
05
06
..
99
01
02
03
04
05
06
..
99
01
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О
Остало

J

02
..
99

Администраттивни објекти ЈКП
А
.
..
О
Остало

01
..
99

Остало
О
.
..
О
Остало

Међу главне
г
одрееднице јавног објектаа спадају начин
н
њего
овог финансирања, фо
ормална
надлеж
жност над об
бјектом и које
к
правно лице заистта користи објекат.
о
Овее три функц
ције су у
највећем броју слуучајева разд
двојене, што
о у пракси им
ма за послеедицу раздввојеност техн
ничког и
финанси
ијског аспеккта енергетсског менаџм
мента. Начином на који
и је објекат дефинисан у ИСЕМ
се ове функције по
овезују тако
о да се сваки објекат може једно
означно рећ
ћи из ког се
е буџета
финанси
ира, које је правно лиц
це корисникк тог буџетаа (матични корисник),
к
ккоје је праввно лице
надлеж
жно за објеккат и које јее правно ли
ице или део
о правног лица
л
стварни корисникк објекта
(Слика 17‐7). Начин
н је довољн
но флексибилан да је могуће деф
финисати и сслучајеве сл
ложених
објекатаа који се фи
инансирају из
и више буџета и/или имају
и
више правних
п
лиц
ца која су наадлежна
за објеекат или га
г користе. Захваљујуући том ко
онцепту мо
огуће је н
направити детаљну
д
специфи
икацију потрошње и тр
рошкова енеергије, енергената и вод
де, и сумираати све потр
рошње и
трошкове које оствварује један
н корисник буџета за више објеката/делова објеката заа које је
надлеж
жан. У случају општине, то значи изр
раду енерге
етског билан
нса јавних згграда. Ова функција
ф
је веом
ма важна за
з планирањ
ње буџета и мера ен
нергетске политике,
п
о
односно ене
ергетско
планираање на локаалном нивоуу.

Слика 17‐‐6: Хијерархи
ијски низ: финансирање – надлежност ‐ коришћењ
ње објекта

Први ко
орак у деф
финисању хијерархијск
х
ког низа фи
инансирањее – надлеж
жност ‐ коришћење
објекта је одређиввање врсте буџета из којег се фи
инансирају оперативни
о
и трошкови објекта,
односно
о тзв. врсте матичног ко
орисника пр
рема Табели
и 17‐3.
Табела 17
7‐3: Врста буџета из којегг се финансир
рају операти
ивни трошковви објекта
Шифра врсте
в
матичн
ног корисникка
О
Г
РЕП
П
ПОК
К
ЈКП
ЈП

Врста матиччног корисни
ика = врста бууџета из когаа се
финансирајуу оперативни
и трошкови о
објекта
Општина
Град
Република
Покрајина
Јавно комун
нално предузеће
Јавно предузеће
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ИНС
СТ
ОРГГ
КОМ
М
ПРИ
ИВАТ
ОСТТ

Остале институције и усттанове
Организацијје
Комерцијални објекти
Стамбени об
бјекти
Остало

Затим се за сваку врсту матичн
ног корисникка дефиниш
ше корисникк буџета, одн
носно матиччни
корисни
ик. Примери
и матичних корисника дати
д
су у Таб
бели 17‐4.
Табела 17‐4: Начин дефи
инисања маттичног корисника објектаа

Врста маттичног корисн
ника = врста бууџета из којег
се финансирају операттивни трошковви објекта

Назив маттичног кориссника

Општинаа

Крушевац
ц
Врачар
Брус
Градски се
екретаријат за
з образовањ
ње
Градски се
екретаријат за
з културу
Министар
рство рударсттва и енергетике
Министар
рство здравља
Министар
рство одбранее
Републичкка дирекција за имовину
Републичкка агенција заа контролу леетења
Покрајинсски секретари
ијат за енерггетику и
минералн
не сировине

Град Бео
оград
Републи
ика

Покрајина

Покрајинсски секретари
ијат за здраввство, социјал
лну
политику и демографи
ију
Јавно ко
омунално пре
едузеће
Јавно пр
редузеће
Остале институције
и
и установе
Организзације
Комерци
ијални објектти

ЈКП Београадске електр
ране
ЈКП Водоввод и канализзација
ЈП ЕПС
ЈП Србијаш
шуме
Привредн
на комора Срб
бије
Ауто‐мото
о савез Србијее
Осигураваајуће друштво
о „Дунав“

У случају да посто
оји, дефиниш
ше се и кор
рисник буџе
ета матично
ог корисникка, односно
о правно
лице ко
оје је надл
лежно за об
бјекат, на пример: Оссновна шко
ола „Иво А
Андрић“, Маашински
факултеет у Београаду, Дом зд
дравља Враачар, итд. И коначно,, ако посто
оје дефиниш
шу се и
поткори
исници једн
ног или дела објекта ко
орисника. Нпр.
Н
подруччна одељењ
ња матичнихх школа,
локалнее амбулантее, локалне канцеларијее општинске управе, локални
л
поггони ЈП или објекти
које је корисник
к
даао у закуп.
Слеедећи прим
мери илусттрују хијераархијски ни
из финанси
ирање‐надлежност‐коришћење
објекта:
o

нски факулттет у Београаду
Машин
Врста матичног
м
корисника: Реепублика;
Матичн
ни корисникк: Министар
рство просве
ете, науке и технолошко
ог развоја;
Корисн
ник: Машинсски факултеет у Београду.
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Хијерархијски низз финансираање‐надлеж
жност‐кориш
шћење:
лика/Минисстарство просвете,
п
науке
н
и теххнолошког развоја/Ма
ашински
Републ
факулт
тет
o

Основн
на школа „В
Вук Караџић
ћ“ у Степојевцу, подруччно одељењ
ње у селу Вр
рбовно
Врста матичног
м
корисника: Град Београд;;
Матичн
ни корисникк: Градски сеекретаријатт за образовање и дечјуу заштиту;
Корисн
ник: Основна школа „Вуук Караџић“ у Степојевц
цу;
Поткор
рисник: Подручно одељ
љење у селу Врбовно.
Хијерархијски низз финансираање‐надлеж
жност‐кориш
шћење:
Град Београ
ад/Градски секретариј
с
јат за обра
азовање и д
дечју зашти
иту/ОШ
Град/Гр
„Вук Ка
араџић“/По
одручно одеељење Врбо
овно.

o

Вртић „Шећерко“
„
у Ћуприји
Врста матичног
м
корисника: Оп
пштина;
Матичн
ни корисникк: Општина Ћуприја;
Ћ
Корисн
ник: Предшкколска устан
нова Дечја радост,
р
Ћупр
рија;
Поткор
рисник: Врти
ић „Шећерко
о“.
Хијерархијски низз финансираање‐надлеж
жност‐кориш
шћење:
ина/Ћупријја/Предшко
олска
Општи
„Шећерко“.

o

уста
анова

Деччја

радост
т,

Ћупријја/Вртић

Аеродр
ром „Констаантин Великки“, Ниш
Врста матичног
м
корисника: Јаввно предузе
еће;
Матичн
ни корисникк: Јавно пред
дузеће Аеро
одром „Константин Вел
лики“, Ниш
Корисн
ник: Јавно пр
редузеће Аееродром „Ко
онстантин Велики“,
В
Ниш
ш
Хијерархијски низз финансираање‐надлеж
жност‐кориш
шћење:
дром „Консстантин Велики“, Н
Ниш/ЈП Аееродром
Јавно предузеће//ЈП Аерод
тантин Вел
лики“, Ниш.
„Конст

6. Детаљни подаци
п
о правном лицу које је
ј надлежн
но, односно користи објекат
(одговорно лице или локални доносилац
д
одлука,
о
кор
рисник ИСЕМ, број ко
орисника
ног процеса у објекту, и сл.).
објекта, наччин организовања радн
л
наа којој се об
бјекат налаззи (климатска зона и подручна
7. Климатски подаци за локацију
оролошка станица/опс
с
серваторија)). ИСЕМ ом
могућава неепосредну размену
хидрометео
података о средњој сп
пољној темп
ператури саа хидрометееоролошком
м станицом
м, што се
касније мож
же искористтити за израчунавање броја
б
остварених степен
н дана грејањ
ња.
о својој прир
роди споро променљивви:
8. Подаци о саамом објектту који су по
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o

Конструкт подааци о објектту (површин
на, спратност, грејана површина, хлађена
површина, итд..) и

o

Под
даци о енер
ргетским системима у објекту и сервисима ккоји троше енергију
(КГХ
Х системи, вентилација,, ПТВ, унутраашње осветтљење, радн
ни процес, итд.).
и

9. Енергетски подаци који
и могу бити:
o

Споро променљ
љиви (мераччи, бројила, добављачи
и, и сл.) и

o

Брзо
о променљи
иви (потрош
шња и трошккови енергије, енергенаата и воде).

Поред базе
б
самих објеката
о
и потрошње
п
е
енергије
у об
бјектима, ИСЕМ садржи и базу доб
бављача
енергијее и енергената, односно воде, као и базу енер
ргената са од
дговарајући
им параметр
рима.

С
Слика
17‐7: Дефиниција објекта
о
у ИСЕМ

17.5 Ф
Формирањ
ње објект
та и унос података
а о потро
ошњи ене
ергије и воде
в
у
И
ИСЕМ
Један од
д основних задатака ен
нергетског менаџера
м
општине је да
д попише ссве објекте који
к
су у
надлеж
жности општтине, односсно у поглееду којих општина
о
сноси трошко
ове енергије, воде,
текућег одржавањ
ња и, евенттуално, инвестиционогг одржавањ
ња. Такође, треба поп
писати и
објекте за које суу на исти начин
н
надлежна општинска јавно
о комуналн
на предузећ
ћа (ЈКП).
Детаљан приказ таквих објеката дат је у претходном
п
поглављу овог
о
приручника. Такођ
ђе, у овој
фази тр
реба пописаати матичнее корисникее и кориснике објеката. Посебан сслучај предсстављају
зграде које,
к
поред корисника у надлежно
ости општин
не, користе и корисниц
ци других матичних
м
корисни
ика (нпр. ад
дминистративна зградаа коју дело
ом користи суд чији је матични корисник
к
Министтарство праввде, а дело
ом општинаа; зграда у којој се нал
лазе болниц
ца, чији је матични
корисни
ик Министар
рство здравља, и дом здравља, чијји је матични корисник општина, итд.).
Следећи
и корак у дефинисањ
њу објеката је одређивање хијер
рархијског н
низа финансирање‐
надлеж
жност‐кориш
шћење објеккта (Слика 17‐6). Пош
што се ради
и о објекти
има у надлежности
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општине или ЈКП, матични корисник об
бјеката биће
е општина, односно о
одговарајуће
е ЈКП за
објекте ЈКП, јер се из
и њихових буџета подм
мирују трош
шкови енерггије и воде (Табеле 17‐3
3 и 17‐4).
Корисни
ици објекатта су буџетсски корисници, односно правна лица која у физичком
м смислу
користее објекте (н
нпр. основн
не школе, предшколске установее, домови здравља, спортски
с
центри, итд.). За сваког матиччног корисн
ника и кори
исника објеккта уносе се подаци о називу,
матично
ом и пореском иденти
ификационом броју. Свваки корисник објекта може имати једног
или виш
ше поткориссника објектта. Поткориссник није по
осебно праввно, лице веећ само део правног
лица корисника
к
који је физички
ф
изм
мештен изз главног објекта ко
орисника. Типични
Т
поткори
исници су сеоске
с
амбууланте дом
мова здрављ
ља, издвојен
на одељењ
ња основнихх школа,
вртићи у оквиру јеедне предшколске установе и сл. Податак
П
о надређеном
н
м корисникуу се увек
уноси приликом
п
д
дефинисања
а неког члана низа матични
м
корисник‐корисник‐потко
орисник.
Такође, ИСЕМ за свваки члан низа
н
омогућава збирни преглед његових подр
ређених кор
рисника.
На тај сее начин обезбеђује досследност и прегледност
п
т низа.
Након дефинисањ
ња хијерарххијског низаа финансир
рање‐надлеежност‐кори
ишћење објјекта се
приступ
па уношењуу самог објекта. Основвна дефини
иција објектта обухвата податке о тачном
објекта (ко
називу објекта, општини
о
ил
ли граду у којем се налази, категорију
к
омплекс,
слободн
ностојећа зграда у ком
мплексу, слободностојећа зграда,, део зграде, види Сли
ику 17‐5
горе у тексту).
т
Приликом дефи
инисања категорије об
бјекта је поттребно води
ити рачуна да
д треба
да пред
дставља енеергетску тро
ошковну цел
лину у склад
ду са Сликом 17‐5. Након тога је потребно
дефинисати врсту објекта у складу са Табелом 17‐2 и дод
делити му корисника из већ
формир
раног спискаа корисникаа. У случају да
д се форми
ира комплекс објеката,, поступак уношења
у
објекатаа понавља се на исти начин заа сваку сло
ободностојеећу зграду унутар ком
мплекса.
Последњ
ња цифра у шифри ко
омплекса је увек 0 а свви остали објекти
о
унуттар комплеккса носе
бројевее 1,2,3,.. по редоследу уношења. Исто важи и за деловее зграда, с тим што суу делови
означен
ни абецедни
им словима А,В,С,... по редоследу уношења.
у
Сви наведени поступци под
дразумевајуу избор из предефин
нисаних спи
искова, што
о битно
поједно
остављује пр
роцес дефин
нисања објееката у ИСЕМ
М.
Наведен
ни подаци представљај
п
ју минимални скуп под
датака потреебан за деф
финисање об
бјеката у
бази ИС
СЕМ. Остали
и подаци пр
риказани наа Слици 17‐‐7 могу се уносити
у
наккнадно, у сккладу са
динами
иком њихово
ог прикупљаања.
Неопход
дан услов за
з унос подаатака о потр
рошњи енер
ргије и водее неког објеекта је дефи
инисање
начина снабдевања енергијом
м, односно енергентим
ма и водом. У највећем
м броју случчајева се
н
н тржиштуу те је потр
на
ребно изабр
рати добављаче за
енергијаа, енергентти и вода набављају
конкреттан објекатт из базе добављача,, која тако
ође предстаавља саставни део ИСЕМ,
И
и
дефинисати формаат рачуна наа основу којеег се врши наплата.
н
У случају
с
да д
добављач не
е постоји
у бази, потребно
п
гаа је дефиниссати. Скуп по
одатака који
им се дефин
нише добављ
љач обухватта његов
назив, адресу,
а
опш
штину у којо
ој му је сед
диште, матични и порески идентиф
фикациони број. За
сваког добављача се дефинишу катего
орије купац
ца које снаб
бдева, енергија и енергенти,
односно
о вода којуу испоручује. Треба им
мати у вид
ду да један добављач може иматти више
категорија купаца и испоручи
ивати разли
ичите врсте
е енергената и услуга. Стога је заа сваког
добављ
љача могуће добити укупан преглед
д категорије
е купаца, врссте енергената и услугаа, групни
преглед
д објеката које снабдевва, као и мерача који се
е користе заа енергенте, односно воду
в
коју
тај доб
бављач испоручује. По
одаци у веези са кате
егоријама купаца
к
и вврстама ене
ергената
(укључуујући топло
отне моћи, коефицијенте конвер
рзије, једи
иничне еми
исије СО2, итд.) су
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предефинисани у бази
б
ИСЕМ тако
т
да енергетски мен
наџер само врши њихо
ов избор у складу са
конкреттним случајеем.
ИСЕМ омогућава
о
д
дефинисање
е формата рачуна
р
иден
нтичног оном који издааје добављаач, чак и
када тај рачун сад
држи и ставвке које ниссу у непоср
редној вези са енергијјом, енергентима и
водом (нпр.
(
трошаак транспортта, трошак одношења смећа, разн
не накнаде и општинскке таксе,
трошак јавног сервиса и сл.). Тиме је и корисниц
цима на ниввоу објекатта који нисуу нужно
техничкки образоваани да би могли да разликују
р
поједине стаавке рачунаа, попут акктивне и
реактиввне енергијее, прекомер
рно преузетее снаге. итд
д., омогућен
но да уносее податке саа рачуна.
Довољн
но је да само након уно
оса преконтр
ролишу укуп
пну суму за наплату а п
програм ће у даљим
анализаама раздвојити енергијуу и трошковве енергије од
о осталих ставки
с
на раачуну.
Након дефинисања
д
а добављача и формата рачуна, по
отребно је за
з сваку енеергетску тро
ошковну
целину дефинисати мерна мееста, односн
но бројило, калориметтар, мерач гаса, водом
мер, итд.
Опис мерног местаа садржи податке о ен
нергенту, шифри
ш
мерн
ног места, д
да ли се очитавање
врши у тренутку или
и
за период времен
на, обрачун
нском периоду, од кад
да је мерно место
активно
о, итд. Свакко мерно меесто спаја се
с са одговарајућим до
обављачем и за њега се бира
формат (врста) раччуна. Треба имати у ви
иду да неки добављачи
и, нпр. ЕПС Снабдевањ
ње, имају
више раазличитих формата
ф
рачуна у склад
ду са групом
м/категоријо
ом купаца ко
ојима су нам
мењени.
Зато у овој
о
фази тр
реба повестти рачуна да
д се мерно
о место исправно упари са одговаарајућим
форматом рачуна. ИСЕМ омогућава и ун
нос фиктивн
них мерних места за енергенте заа које се
набавкаа врши за неки времен
нски период
д (нпр. уље за ложење, угаљ, огревно дрво и сл.). И у
таквим је случајеви
има неопход
дно претход
дно дефини
исати добављ
љаче, форм
мат рачуна и додати
их мерн
ном месту. С обзиром на то да су у таквим сл
лучајевима интервали н
набавке ене
ергената
неједнааки, ИСЕМ врши аутоматско усредњ
њавање потр
рошње по месецима.
м
Након што
ш се деф
финишу доб
бављачи, раачуни и мерна места, могуће је кренути са уносом
податакка о потрош
шњи енерги
ије, енерген
ната и воде
е. Уношење података сса рачуна је веома
једностаавно и сво
оди се на прекуцавањ
п
ње податакаа са рачунаа истим ред
доследом којим
к
су
наведен
ни на самом
м рачуну акко је формаат рачуна пр
ретходно до
обро дефин
нисан. Одмаах након
уноса по
одатака са рачуна,
р
ИСЕМ израчунаава износ ко
оји треба плаатити и на графикону приказује
податкее о потрошњи и трошковима на основу чега се лако врши
в
провеера тачности уноса.
случају по
односно
о провера да ли у конкретном
к
остоји значчајно одступ
пање у од
дносу на
вредноссти са ранијјих рачуна. У случају да се појави неки ексцеес, корисникк на нивоу зграде
з
и
сам енеергетски мен
наџер могу одмах
о
да рееагују како би
б установил
ли узрок неууобичајене појаве.
У случаајевима кад
да се плани
ира интеграација аутом
матског очиттавања и И
ИСЕМ, дефи
инисање
мерног места и осттале неопхо
одне радњее врши адми
инистратор система наа захтев ене
ергетског
менаџера.
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17.6 Приступ
П
И
Информа
ационом систему
с
за
з енерге
етски мен
наџмент
Приступ
п ИСЕМ моггућ је ако корисник система посед
дује корисн
ничко име и шифру за приступ
(Слика 17‐8), које за
з све нивоее корисникаа могу доде
елити админ
нистратори система, а за ниже
нивое корисника и енергеттски менаџ
џери. Прил
ликом деф
финисања ккорисника система
(Министтарство руд
дарства и енергетикее, енергетскки админисстратор, ен
нергетски менаџер,
м
корисни
ик на нивоу објекта, госст и пошиљаалац податаака) се у сисстем уносе п
подаци о ко
ориснику
и дефин
нишу објектти за које је корисникк система заадужен, одн
носно у чијее податке може
м
да
оствари
и увид. У случају да корисник систтема није активан дуж
же од три меесеца, систе
ем ће га
аутоматтски блокир
рати. Поновну доделуу приступа врше администратор система, односно
енергеттски менаџер.

Сли
ика 17‐8: Прозор за пријав
ву за рад у ИСЕМ

17.7 Анализа
А
п
података
Захваљуујући излож
женом начин
ну дефинисаања објекатта, могућа јее квалитетнаа обрада под
датака и
максимално кориш
шћење расп
положивих функционаалности ИСЕМ ради ввршења раззличитих
анализаа за одређен
не временскке периоде.
За свакуу анализу јее могуће фо
ормирање извештаја,
и
било
б
у пред
дефинисаним
м форматим
ма, било
креирањ
њем нових формата. ИСЕМ омоггућава и гр
рафички при
иказ податаака о потрошњи и
трошковима енерггије, енергеената и вод
де, емисији
и СО2, аутоматским оччитавањимаа, као и
графичкки приказ различитихх анализа (енергија за грејањее/хлађење ‐ средња спољна
темпераатура, енер
ргија за грејјање/хлађење – остварени степен дани, верификација уштеда
методом
м CUSUM, и др.).

17.8 Обука
О
корисника ИСЕМ
За све категорије
к
к
корисника
И
ИСЕМ
које имају
и
могућн
ност уноса података
п
у ИСЕМ неопходна је
претход
дна обука. Енергетски
и менаџери
и општине која је обвезник си
истема ене
ергетског
менаџм
мента у смисслу Закона о ефикасном
м коришћењ
њу енергије [2]
[ дужни суу да пре име
еновања
на ту фуункцију заврше обуку и положе испит
и
за ене
ергетске меенаџере у сккладу са Законом и
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Правилником [1,2]]. Након завршене обуке, администратор си
истема дод
дељује енер
ргетском
менаџеру корисниччко име, ши
ифру за при
иступ и приступ свим објектима
о
општине. Корисници
ИСЕМ на
н нивоу об
бјеката такођ
ђе морају да
д заврше обуку,
о
али јее она једно
оставнија и краћа, с
обзиром
м на то да су
с њихова овлашћења
о
у вези са ун
носом податтака мања. О
Обуку за ко
ориснике
на ниво
оу зграда за сада спро
оводи UNDP а касније
е ће је спро
оводити енергетски менаџери
општина. Након заавршене об
буке, корисн
ници добијаају корисни
ичко име, ш
шифру за пр
риступ и
приступ
п свом објеекту или групи објекатта. За свакуу категорију корисникка су припр
ремљена
подробна упутстваа за коришћ
ћење ИСЕМ
М, која се могу
м
преузеети на сајтуу за приступ
п ИСЕМ:
http://issem.undp.orrg.rs/.
Очекујее се да првва обука за енергетскее менаџере
е, у смислу Закона и Правилникаа, почне
средино
ом 2016. го
одине. У прелазном
п
периоду об
буку за кор
ришћење И
ИСЕМ, дефи
инисање
објекатаа, рачуна и извештаја
и
врше админи
истратори система из UNDP.
U
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18. Упутст
тво за из
зраду пр
рограма
а енерге
етске еф
фикасно
ости
динице локалне
л
е самоуп
праве
јед
За разлику од Енер
ргетског плаана ЈЛС, којји као плански докумеент доноси ЈЈЛС и који треба
т
да
буде ко
онципиран тако
т
да се бави укупн
ним развојем енергетскког сектораа ЈЛС, или неког
н
од
периодичних извеш
штаја, нпр. Годишњег
Г
и
извештаја
о остваривањ
њу циљева уштеде ене
ергије (у
даљем тексту: Годишњи извештај ЈЛС), укојем
у
се, пре
п свега, извештава о остваривањ
њу мера
уштеде енергије, Програм
П
енергетске еф
фикасности ЈЛС (у даљ
љем тексту: Програм ЕЕЕ ЈЛС) је
плански
и документ који је пр
рвенствено посвећен избору
и
и дефинисању
д
у оптимални
их мера
којима ће се оствварити задаати циљ уш
штеде енергије, односно начиним
ма финанси
ирања и
реализаације ових мера.
м
Такође, за разлику од Енергетсског плана ЈЛС,
Ј
који се обично дон
носи као среедњорочни план, на
период од 5 годин
на, или као дугорочни план, за период од 10 или више ггодина, Про
ограм ЕЕ
ЈЛС, се доноси на период од три годинее. Истоврем
мено, садрж
жај Енергетсског плана ЈЛС
Ј
није
прописаан законом
м, док Прогграм ЕЕ ЈЛС
С мора да садржи елементе про
описане Закконом о
ефикасн
ном кориш
шћењу енер
ргије [1]. Такође,
Т
буд
дући да Национални акциони план за
енергеттску ефикасн
ност Републике Србије (у даљем те
ексту: НАПЕЕЕ РС) и Програм ЕЕ ЈЛС треба
т
да
чине јед
динствену целину,
ц
мето
одологија прорачуна уш
штеда енерггије у Програму ЕЕ ЈЛС треба
т
да
је исто
оветна меттодологији која се примењује
п
приликом израдеНА
АПЕЕ РС, односно
методол
логији за израчунавањ
и
ње уштеда енергије
е
ко
оја је развијјена у складу са препорукама
Европскке комисијее [2] и преепорукама „EMEEES” пројекта [3
3]. Истоврем
мено, циљ уштеда
енергијее дефинисан Програмо
ом ЕЕ ЈЛС мо
ора да буде усклађен саа циљем деф
финисаним у НАПЕЕ
РС, као
о и са циљ
љем прописсанимУредб
бом о утвр
рђивању гр
раничних вр
редности годишње
потрошње енергијее на основу којих се одређује која привредна друштва су обвезници система
енергеттског менаџмента, годи
ишњих циљева уштеде енергије и обрасца пр
ријаве о осттвареној
потрошњи енергијје (у даљеем тексту: уредба о годишњим
м циљевимаа уштеде енергије
е
ика СЕМ) [4]].
обвезни
Ипак, зб
бог повезаности доброгг планирања развоја ен
нергетике, рационализа
р
ације производње и
потрошње енергије,односно чињенице да се најзн
начајније уш
штеде могуу остварити
и управо
добрим
м енергетски
им планираањем и изгр
радњом некког капиталног енергеттског објекаата, а не
само сп
провођењем
м мера сан
нације и ен
нергетске ефикасности
е
и на постојећим систе
емима и
објектима, јасно јее да неки делови
д
Енер
ргетског плаана ЈЛС и Програма ЕЕЕ ЈЛС могу да
д имају
одређен
не сличностти,па чак и да у неким деловима буду истовеетни. То се посебно од
дноси на
анализуу стања енер
ргетског секктора ЈЛС.
Пре деф
финисања основних
о
елемента којее треба да садржи
с
Про
ограм ЕЕ ЈЛС
С, посебно је
ј важно
истаћи да
д у обухваату Програм
ма ЕЕ ЈЛС, од
дносно у обухвату СЕМ у ЈЛС, требаа да се налаазе само
они дел
лови општин
нске инфрасструктуре и општинских делатностти над којим
ма органи ЈЛ
ЛС имају
пуну надлежност. То
Т значи да се у обухваату Програм
ма ЕЕ ЈЛС и СЕМ
С
у ЈЛС н
налазеобјек
кти јавне
намене
е, објекти које
к
користе
е јавне служ
жбе (ЈС), јаавно комунална предуузећа (ЈКП) и јавна
предузе
ећа (ЈП)чији
и је осниввач ЈЛС, др
руги објекти
и за које јединица ло
окалне сам
моуправе
посредн
но или непо
осредно сно
оси трошко
ове потрошњ
ње енергијее, односно еенергената, текућег
и/или инвестицион
ног одржаваања, те комууналне услууге које пруж
жају ЈКП чијји је осниваач ЈЛС.
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Истовреемено, а раади отклањ
њања сваке недоумице
е, потребно је напомеенути да се у овом
тренутку у обухватуу СЕМ ЈЛС не
н налазе ин
ндустријски сектор (оси
им, евентуал
лно, рада ЈК
КП и ЈП),
сектор саобраћаја
с
(
(осим
транспорта у оквиру ЈКП и ЈП
П), као ни сектор домаћинстава.
Наиме, иако су ЈЛ
ЛС у постојеећим условима одгово
орне за обеезбеђивањее општег окквира за
привред
дне делатн
ности, оне немају неп
посредне наадлежности
и над радо
ом индустри
ијских и
осталихх производн
них субјекатта на својојј територији, те индусстријски секктор не мож
же бити
непосреедно обухвааћен систем
мом енергеттског менаџ
џмента ЈЛС. Иста је ситтуација и у сектору
домаћи
инстава, препознатом каао значајном
м потрошаччу енергије, као сектор зза који ЈЛС не
н сноси
трошкове за енергеенте и над којим
к
нема надлежност
н
ти у погледу коришћењаа енергије.
о, потребно
о је напомен
нути и да уколико неко ЈКП по сввојој потрош
шњи и само
о улази у
Коначно
групу об
бвезника СЕЕМ, ЈЛС не треба
т
непоссредно да во
оди рачуна о овом преедузећу у см
мислу ЕЕ,
али да као његов оснивач тр
реба да заххтева да јојј ЈС, ЈКП и ЈП ставе н
на располагање све
потребн
не податке или
и свој цео
о Програм ЕЕ и годишњ
ње извештајее, како би би
ила у могућн
ности да
употпун
ни свој биланс и свој Пр
рограм ЕЕ.
Основни елементи
и које требаа да садржи
и Програм ЕЕ
Е ЈЛС проп
писани су чл
ланом 10. Закона
З
о
ефикасн
ном коришћ
ћењу енерггије [1]. Схо
одно овом члану, Про
ограм енергетске ефиккасности
мора даа садржи:
1) потврду да је планиран
ни циљ уштееда енергије
е дефинисан
н у Програм
му ЕЕ ЈЛС у складу са
м циљевимаа Стратегијее, Програма остваривањ
ња Стратегије и НАПЕЕ РС,
Р
планираним
2) преглед и процену год
дишњих ен
нергетских потреба,
п
укљ
ључујући пр
роцену енергетских
својстава об
бјеката у окввиру обухваата СЕМ ЈЛС;;
3) предлог меера и активн
ности којима ће се обеззбедити ефикасно кори
ишћење ене
ергије, и
то:
(1) план енергетскке санацијее и одржаввања објекката који сее налазе у оквиру
обуххвата СЕМ ЈЛ
ЛС,
(2) планове унапређења система комунаалних услугаа (система д
даљинског грејања,
инског хлађ
ђења, вод
довода, јаввног осветљ
љења, упр
рављања
систтема даљи
отпаадом, јавногсаобраћајаа и друго) ко
оје пружају ЈКП
Ј чији је о
оснивач ЈЛС,,
(3) друге мере којее се планираају у смислуу ефикасног коришћењаа енергије;
4) носиоце, рокове
р
и пр
роцену очеекиваних ре
езултата свааке од мер
ра предвиђ
ђених за
остварење планираногг циља;
5) средства по
отребна за спровођење
с
е програма, изворе и начин њихово
ог обезбеђивања.

Коначно
о, важно је
ј напомен
нути да Законом о ефикасном
е
коришћењу енергије[1] није
предвиђ
ђено да министар проп
пише формуу самог Про
ограма ЕЕ ЈЛ
ЛС. Због тогга, форма Програма
ЕЕ ЈЛС предложена
п
а у наставкуу нема обавезујући карактер. Међуутим, као ш
што је већ нааведено,
због нео
опходности да Програм
м ЕЕ ЈЛС буд
де у потпуности усаглашен са НАП
ПЕЕ РС, као и да оба
треба да
д користе исту методо
ологију за процену
п
уш
штеда енерггије, предло
ожена форм
ма свако
предстаавља и препоручени фо
ормат за изр
раду Програма ЕЕ ЈЛС.
Дакле, препоручује
п
е се да поред једног обаавезног а еввентуално и више необаавезних при
илога,
Програм
м ЕЕ ЈЛС сад
држи 12 осн
новних дело
ова, који су насловљени
н
и:
I.
II.

Резиме
Увод
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III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Општи подааци о ЈЛС
Опис примеењених методологија
Преглед и процена
п
год
дишњих енергетских поттреба ЈЛС (еенергетски б
биланс)
Анализа стаања потрошње енергијее у ЈЛС
Предлог меера и активн
ности за ефи
икасно коришћење енер
ргије
Прорачун уштеде енергије
Начин праћ
ћења спрово
ођења Прогр
рама
Извори фин
нансирања и финансијски механизм
ми за спроввођење мера
Извештај о спровођењуу Програма у претходно
ом периодуу, и
Закључак.

У обавезном прило
огу треба да се опише расположив потенцијал ОИЕ на територији ЈЛС
С.
Следипо
одробнији опис
о
начинаа израде и садржаја свааког од дело
ова Програм
ма ЕЕ.

I Ре
езиме
У овом делу је наајпре потреебно навестти да је раззлог израдее Програма
а ЕЕ ЈЛС исспуњење
обавеза
а које прои
истичу из Закона
З
о еф
фикасном коришћењу
к
енергије и назначитти да је
Програм
м ЕЕ ЈЛС изр
рађен и ускклађен са ци
иљевима Ст
тратегије развоја
р
енеергетике Реепублике
Србије до 2025. године са пројекцијам
ма до 203
30. године [5], Прогр
рама оства
аривања
Стратеегије [6], и НАПЕЕ
Н
РС [7
7].
ЕЕ ЈЛС одређује плани
Након тога
т
је потр
ребно навессти да се Програмом
П
ирани циљ уштеде
НАПЕЕ РС [7], као и
финалн
не енергије, који је у скл
ладу са циљ
љем уштедее енергије утврђеним
у
вредносст планира
аног циља уштеде енергије
е
пр
рорачунато
ог и израж
женог у пр
римарној
енергији
и а који испуњава
и
за
ахтеве из уредбе о годишњим циљевима
а уштеде енергије
е
обвезни
ика СЕМ [4].
Затим јее потребно само
с
навестти да Прогр
рам ЕЕ ЈЛС садржи
с
све обавезне ел
лементе пр
рописане
чланом 10. Закона о ефикасно
ом коришћеењу енергијје [1], и то:: преглед и процену го
одишњих
енергет
тских потр
реба ЈЛС (енергетски
(
и биланс у оквиру обухвата
о
С
СЕМ ЈЛС), процену
енергет
тских својст
тава објека
ата обухваћ
ћених СЕМ ЈЛ
ЛС, предлогг мера и акт
тивности ко
ојима ће
се обеззбедити еф
фикасно ко
оришћење енергије, носиоце,
н
ро
окове и пр
роцену очеекиваних
резулта
ата сваке од мера које ће до
опринети остварењу
о
планирано
ог циља, ср
редства
потреб
бна за спроввођење овихх мера, те изворе
и
и наччин њиховог обезбеђиввања. Такођ
ђе, треба
навести
и да сам преедлог мера и активно
ости којима
а ће се обеззбедити еф
фикасно кор
ришћење
енергијее садржи: план
п
енергет
тске санације и одржа
авања јавни
их објеката
а у оквиру об
бухвата
СЕМ ЈЛС,
ЈЛ затим планове унапређења
у
а система комуналнихх услуга (си
истема даљ
љинског
грејања
а, система даљинског хлађења, водовода,
в
ја
авног освет
тљења, упр
рављања от
тпадом,
и друго) које
јавног саобраћаја
с
к
пружајју ЈКП чији је оснивачч ЈЛС, као и план коришћења
обновљ
љивих извора
а енергије и друге мер
ре које се планирају
п
у смислу ефи
икасног коришћења
енергијее.
Након тога
т
треба навести
н
да је процена годишњихх енергетскких потреба
а ЈЛС спровведена у
складу са метод
дологијом прописаном
п
м у Упутст
тву за изр
раду енерггетског бил
ланса у
нама [8], а да је про
орачун ушт
теда енерги
ије које ће се оствар
рити спроввођењем
општин
планира
аних мера енергетскее ефикасно
ости изврш
шен у склад
ду са мето
одологијом „одоздо
према горе“
г
(ОПГ) прописано
ом Правилн
ником о наччину и роко
овима дост
тављања по
одатака
неопход
дних за праћење спроввођења Акци
ионог плана
а за енергет
тску ефика
асност у Републици
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Србији и методоло
огији за пра
аћење, провверу и оценуу ефеката његовог спр
ровођења [9
9], као и
Приручн
ника за енеергетске менаџере за област оп
пштинске енергетике
е
(у даљем тексту:
т
приручн
ник), те да
д је проц
цена енергеетских сво
ојстава згр
рада изврш
шена у скл
ладу са
Правилн
ником о енеергетској еф
фикасности
и зграда[10]].
Такође је потребн
но навести да ли су прорачуни потрошње
п
ф
финалне
и примарне енергије
е
извршени примено
ом стандард
да или сходн
но некој друугој препоруученој метод
дологији.
Посебно
о треба навести да се преглед и процена потенција
ала ОИЕ на
алазе у При
илогу уз
Програм
м ЕЕ ЈЛС.
Будући да се Програм ЕЕ ЈЛС доноси на
н период од
о три годи
ине, поред податка о укупној
годишњ
њој потрошњ
њи енергијее а евентуал
лно и њенојј структури, у Резимеу је потребно
о у виду
табеле дати
д
и прегглед планир
раних годиш
шњих уштеда, изражени
их и у енерггетским једи
иницама
([МЈ], [G
GЈ] или [tое]) и процентима по год
динама, уз констатациј
к
у да планир
рани циљ испуњава
захтеве уредбе о го
одишњим циљевима
ц
уш
штеде енергије обвезни
ика СЕМ [4].

II Увод
д
У овом је делу потребно поно
ово навести да је Прогр
рам ЕЕ ЈЛС плански
п
доккумент који
и доноси
ЈЛС као
о обвезник система енергетског
е
г менаџмен
нта, да је у Програм
му ЕЕ ЈЛС изложен
и
планира
ани начин остваривањ
о
ња и вредно
ост планира
аног циља уштеде
у
енеергије за пеериод од
три год
дине, као и да је план
нирани циљ
љ уштеде енергије
е
ЈЛС
С утврђен овим Прогр
рамом у
складу са планира
аним циљевима Страт
тегије[5], Пр
рограма осстваривања
а Стратеги
ије [6], и
НАПЕЕ РС
Р [7].
Позивајјући се на одредбе Закона о еф
фикасном коришћењу
к
енергије, н
најпре је потребно
поново навести основне
о
разлоге израаде Програма енергеттске ефикасности ЈЛС
С, тј. да
доношеење Програ
ама ЕЕ ЈЛС представвља и обаввезу која сл
леди из За
акона о ефикасном
коришћ
ћењу енерги
ије [1], те даа је Програм
м ЕЕ ЈЛС у потпуност
п
и усклађен са одредба
ама овог
закона. Затим је по
отребно неш
што подробн
није него у Резимеу
Р
опи
исати садрж
жај Програмаа ЕЕ ЈЛС,
односно
о навести даа Програм ЕЕ
Е ЈЛС садрж
жи:
1) прегглед и про
оцену годиш
шњих енер
ргетских по
отреба ЈЛС
С (енергет
тски билансс јавних
објееката за кој
оје ЈЛС сноси
и оперативне трошкове и трошккове текућеег и инвест
тиционог
одрж
жавања и објекте
о
којее користе ЈС
С, ЈКП и ЈП чији
ч је осниввач ЈЛС);
2) процену енергеетских својсстава тих објеката;
о
3) пред
длог мера и активноссти којима ће се обезб
бедити ефи
икасно кори
ишћење енеергије, и
то:
а) план енеергетске са
анације и од
државања јавних
ј
објеката за којее јединица локалне
самоуправее сноси оп
перативне трошкове и трошковве текућег и инвесттиционог
одржавањаа и објекте које
к користее ЈС, ЈКП и ЈП
П чији је осни
ивач ЈЛС,
б) плановее унапређењ
ња система
а комуналн
них услуга (система
(
д
даљинског грејања,
г
система даљинског хлађења,
х
во
одовода, јавног освет
тљења, упр
рављања от
тпадом,
ј
јавног
саоб
браћаја и друуго) које пружају ЈКП чи
ији је осниваач ЈЛС,
в) план ко
оришћења обновљивихх извора енергије
е
и комуналног и индуст
тријског
отпада од стране ЈЛС
С,
г) друге мер
ре које се пл
ланирају у см
мислу ефиккасног кориш
шћења енер
ргије;
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4) носи
иоце, роковве и процен
ну очекиван
них резулт
тата сваке од мера ккојима се предвиђа
ост
тваривање планираног
п
г циља, сред
дства потр
ребна за сп
провођење П
Програма, изворе
и
и
начи
ин њиховог обезбеђива
ања; и
5) прегглед оства
арених резул
лтата у пер
риоду извеш
штавања.
Након тога
т
је потребно навестти да је пла
анирани тр
рогодишњи циљ уштеде предвиђен овим
Програм
мом у склад
ду и са уредб
бом о годиш
шњим циљеевима уштееде енергијее обвезника
а СЕМ [4]
у износуу од 1% годи
ишње потрошње прим
марне енерги
ије.
Затим је потребно
о навести да
д су мере наведене у Програму ЕЕ ЈЛС ускклађене са мерама
предвиђ
ђеним НАПЕЕЕ РС, а да је приликом
м прорачуна
а уштеда енергије
е
по појединим мерама
унапређ
ђења енерггетске ефи
икасности коришћена
к
методоло
огија прописана у пра
авилнику
којим сее дефинишее методоло
огија за пра
аћење, провверу и оценуу ефеката спровођења
а НАПЕЕ
РС [7], односно методологи
м
ија за изра
ачунавање уштеда ко
оја је разввијена у сккладу са
препоруукама Евро
опске комиссије [2] и препорукам
п
ма „EMEEES” пројекта
а [3]. Такођ
ђе треба
навести
и да: је претварање уштеда фи
иналне у уш
штеде прим
марне енер
ргије спровеедено у
складу са упутстввима из приручника буудући да пр
равилник [7
7] обухвата
а само 13 мера,
м
од
којих сее само једна
а односи на податке
п
о уштедама
у
примарне
п
ен
нергије. Уко
олико су Про
ограмом
предвиђ
ђене неке друге мере унапређеења енерге
етске ефикаасности којее нису обуухваћене
мерамаа предвиђен
ним у правил
лнику [7], на то треба посебно
п
указзати, односн
но треба навести да
су прил
ликом прор
рачуна ушт
теда енерги
ије по појеединим мер
рама унапр
ређења енеергетске
ефикасн
ности у системима
с
комунални
их услуга (система
(
д
даљинског
грејања, система
с
даљинсског хлађењ
ња, водово
ода, управвљања отп
падом, јаввног саобраћаја и др.)
д
или
евентуалним кори
ишћењем ОИ
ИЕ коришћене препорукке и упутст
тва из прируучника.

III Опш
шти пода
аци о ЈЛС
С
У овом поглављу тр
реба навести опште под
датке који описују ЈЛС. Ту се пре сввега мисли на:
н
ЛС као што су њен географски поло
ожај, климаатске каракттеристике, величина
1) податке о ЈЛ
и положај у односу на ЈЛС
Ј у окруж
жењу, општине, градовее и регион,
2) демографскке податке о броју и структури становништтва, претеж
жним делаттностима
становника,
3) структури прихода и бууџету ЈЛС,
4) стање локалне индустр
рије и пољо
опривреде, водеће инд
дустријске гране, пре свега оне
које су повеезане са поттрошњом ен
нергије.
као и наа следеће оп
пште податкке о енергеттској инфрасструктури ЈЛ
ЛС:
5) основне по
одатке о наачину снабд
девања ЈЛС
С енергијом (гасовод, топловод, електро‐
е
мрежа и сл.) и енергентима,
6) опис стања комуналних, а посебно
о енергетски
их комуналн
них делатно
ости,
7) описне под
датке о структури и стањ
њу зграда и објеката који се у поттпуности или делом
финансирајју из буџета ЈЛС,
8) описне под
датке о саобраћају и сао
обраћајној инфраструкт
и
тури, а требаа навести и податке
о саобраћајјним активн
ностима од значаја
з
за ло
окални ниво
о уколико по
остоје,
9) опис стања животне ср
редине и знаачајних прир
родних ресуурса на тери
иторији ЈЛС, и
10) посебно тр
реба описатти и дати податке
п
о успостављен
у
ној организзационој сттруктури
енергетског менаџмен
нта, спровед
деним активвностима, мерама
м
и пр
ројектима по
овећања
ЕЕ и коришћ
ћења ОИЕ.
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IV Опи
ис примењ
њених ме
етодолог
гија
У овом је делу по
отребно укр
ратко описаати методол
логију које је коришћеена за одре
еђивање
потрошње енергијје у ЈЛС, као
к
и мето
одологију која је кори
ишћена да би се изр
рачунала
планираана уштеда енергије.
Другим речима, по
отребно је навести да је енергет
тски билансс, односно процена го
одишњих
енергет
тских потр
реба ЈЛС спр
роведена у складу са ЕУРОСТАТ
Е
методологијјом, прируччником и
Упутст
твима за израду енергеетског била
анса у општ
тинама [8].. Затим је потребно навести да
је за пр
рорачун ушт
теда енерги
ије по појед
диним мерам
ма унапређ
ђења енергеетске ефика
асности
коришћ
ћена метод
дологија про
описана пр
равилником о методол
логији за п
праћење, пр
роверу и
оцену ефеката
е
спровођења НАПЕЕ
Н
РС [9
9], односно методологгија за изра
ачунавање уштеда
која је развијена у складу са
а препорука
ама Европскке комисијее [2] и преп
порукама „EEMEEES”
пројект
та [3]. Пореед тога, поттребно је указати на то
т да је преетварање ууштеда фи
иналне у
уштедее примарнее енергије извршено у складу са
а упутствима у прир
ручнику будући да
Правилн
ник обухват
та само 13
3 мера, од којих
к
се сам
мо једна одн
носи на под
датке о уш
штедама
примарне енергијее. Такође, укколико су Програмом
П
предвиђене
п
е неке другее мере унап
пређења
енергеттске ефикасн
ности које ових
о
13 мераа не обухватта, њих посеебно треба назначити, односно
треба навести
н
да су за про
орачун ушт
теда енерггије по појјединим меерама унап
пређења
енергет
тске ефикассности сист
тема комун
налних услугга (система
а даљинског грејања, система
с
даљинсског хлађењ
ња, водовода
а, управљањ
ња отпадо
ом, јавног саобраћаја,
с
и др.) које пружају
ЈКП чији
и је оснивач ЈЛС или евеентуалним коришћењеем ОИЕ, коришћене преепоруке и уп
путства
у приручнику, одно
осно именоввати примењ
њене методологије.
оцену енер
ргетских својстава
с
ззграда кор
ришћена
Такође треба навести да је за про
методо
ологија пр
рописана Правилником
П
м о условима, садр
ржини и начину изздавања
сертиф
фиката о енергетском
м својствим
ма зграда која
к
је инт
тегрисана у ИСЕМ,, а да је за
остале објекте пр
роцена енер
ргетских сво
ојстава, као
о и предлог мера и акт
тивности ко
ојима ће
се обезб
бедити ефи
икасно коришћење енер
ргије изврш
шена у складу са приручн
ником.
Уколико
о су неки од
д прорачунаа било финаалне било пр
римарне по
отрошње енергије извршени по
методол
логији проп
писаној некким другим стандардом, потребно је посебн
но навести назив и
извор примењене методологи
м
ије.
Потребн
но је посебно назначитти све подаатке о потро
ошњи који су
с непосред
дно преузетти од ЈС,
ЈКП иЈП и других ен
нергетских субјеката.
с

V Прег
глед и пр
роцена го
одишњих енергетс
ских потр
реба ЈЛС
С (енергет
тски
билан
нс)
V-1
1 Енергет
тски била
анс прима
арне енер
ргије
Енергеттски биланс ЈЛС представља скуп података
п
којјим се описсује произво
одња, стање
е залиха,
увоз и извоз при
имарне енеергије, тран
нсформацијја примарн
не енергијее, као и сттруктура
потрошње финалнее енергије на
н територијји ЈЛС.
ог биланса представља
п
а полазну основу за пр
раћење успешности
Утврђиввањебазног енергетско
спровођ
ђења Прогр
рама ЕЕ и вредновање његово
ог исхода, једноставним упоређ
ђивањем
новонассталог и по
олазног стања. Због то
ога је у ово
ом делу по
отребно приказати ене
ергетски
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биланс, односно пр
роцену годи
ишњих енер
ргетских потреба ЈЛС спроведенуу сскладу са ЕУ
УРОСТАТ
методол
логијом опи
исаном у поглављу 7 овог приручни
ика.
У сврхуу боље преегледности, препоручујје се да се
е у виду шема
ш
најпрее прикажу границе
обухватта биланса,, тј. границ
це СЕМ ЈЛ
ЛС и токовва енергијее са постојјећом енер
ргетском
инфрасттруктуром (као
(
на Слици7‐4), граафички приказ произво
одње и поттрошње ене
ергије из
ОИЕ ако
о постоји (ккао на Слиц
ци 7‐5), као
о и преглед
д објеката чије трошкове енергије
е и воде
плаћа ЈЛ
ЛС (као на Слици
С
7‐7).
Затим треба
т
табел
ларно прикказати енер
ргетски бил
ланс ЈЛС (ТТабела7‐1), а уз њега дати и
графичкки приказ уд
дела трошкова за набаавку енерген
ната у односу на укупн
ни буџет ЈЛС
С (као на
Слици9‐‐2), затим удела
у
каракктеристичних енергенатта у укупној потрошњи примарне енергије
е
(као на Слици9‐3), приказ удел
ла енергенатта и воде у укупним тро
ошковима (као на Слиц
ци 9‐4), и
потрошње топлотне и електри
ичне енергијје и воде у претходним
м годинама (као на Сли
икама9‐5
и 9‐6).

V-2 Потр
рошња финалне
ф
е
енергије
ЈЛС
Ј
Будући да се обавеезе, план и остварени резултати уштеда
у
енер
ргије у склад
ду са Дирекктивом о
ЕЕ прикказују у облику финалн
не енергије,, енергетски
и биланс ЈЛС треба преедставити и у овом
формату. При том је потребно приказати:
ланс, на ниво
оу потрошњ
ње финалне енергије СЕЕМ ЈЛС;
1) Збирни бил
2) Посебне збирне билансе потрошњ
ње финалне енергије за сваки секто
ор:
a. ЈКП и ЈП у оквир
ру СЕМ ЈЛС, без потрош
шње енергије и енергената у делу
тран
нспорта – во
озног парка предузећа,
b. ЈКП и ЈП у оквир
ру СЕМ ЈЛС у делу тран
нспорта – во
озног парка (ако постоји
и ЈКП
чисттоћа, ЈКП за јавни саобр
раћај, ЈП пар
ркинг сервис, возни пар
рк у саставу осталих
служ
жби и објекаата за које ЈЛС сноси тр
рошкове),
c. Зграаде у оквируу обухвата СЕМ
С
ЈЛС.
Сваки биланс
б
је потребно
п
пр
редставити у виду дијаграма и табела
т
у ко
ојима ће по
отрошња
енергијее у референ
нтној годин
ни бити при
иказана у пр
роцентуални
им и апсолуутним вред
дностима
енергијее. Поред тога, пожељно
о је у неколико речениц
ца прокоментарисати п
приказане податке а
на основу њих и стаање енергеттског сектор
ра.

VI Анализа
А
с
стања
по
отрошње
е енергије
е у ЈЛС
Да би било
б
могућее извршити
и анализу по
отрошње ен
нергије у ЈЛС,
Ј
најпре треба приккупити и
системаатизовати податке о томе ко, гдее, у којој количини
к
и када кориссти поједин
не врсте
енерген
ната или ен
нергије, колики су тр
рошкови наастали кори
ишћењем тих енергената или
енергијее, као и од
дредити од
дговарајуће енергетске индикатор
ре, као што је то објаш
шњено у
поглављ
љима 7 и 9 овог
о
прируччника. Анали
иза потрошње енергијее у ЈЛС се сспроводи наа основу
ових по
одатака, пор
ређењем вр
редности ин
ндикатора али
а и других параметара са рефер
рентним
вредносстима.
Анализуу потрошњее енергије у ЈЛС треба приказати
и најпре зб
бирно за цеелу ЈЛС, а затим и
посебно
о за сектор
р зграда, јаавног осветљ
љења, јавни саобраћаај, систем д
даљинског грејања,
систем снабдевања
с
а гасом и за ОИЕ, ако по
остоје.
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Збирно стање потр
рошње енеергије у ЈЛС
С најбоље је
е приказати
и давањем прегледа промене
п
индикаттора енергеетске ефикасности (као
о у Табели 8‐1)
8 у последњих некол
лико годинаа за које
постоје релевантни
и подаци.

VI-1Сект
тор зград
да
За секттор зградасее даје прикказ потрошње енергије зграда ко
оје су у над
длежности локалне
самоупр
раве, а рад
ди прегледн
ности и пор
ређења, пож
жељно је разврстати и
их на поткатегорије
дефинисане у ИСЕМ
М и то:
и образовни
их институци
ија:
Објекти
- вртићи;
- основне шкколе;
- средње шко
оле;
- специјалне школе;
- остало.
Објекти
и здравствен
них институуција
- здравствени центри:
- домови здр
равља;
- клинике;
- болнице;
- стационари
и;
Објекти
и колективн
ног смештајаа:
-

домови за стара
с
лица;
студентски и ученички домови;
децу.
домови за незбринуту
н

Објекти
и институцијја културе:
-

домови кул
лтуре;
биоскопи;
позоришта;;
музеји;
остало.

Спортскки објекти
-

спортски об
бјекти:
спортски цеентри;
базени отво
орени;
базени затвворени;
спортске хале;
стадиони;
клизалиштаа;
остало.

Админи
истративни објекти:
-

зграде упрааве општинсске/градске//државне;
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-

остало.

и јавног саоб
браћаја:
Објекти
-

аутобуске станице;
остало.

Угостите
ељски објектти

- кухиње;
- ресторани;
- остало.
и ЈКП
Објекти
- Производни
и,
- Остало.
Остали објекти
еларно (пет засебних таабела, које треба дати у Прилогу од којих
Податкее треба приказати табе
само по
оследњу, петту, треба пр
риказати у оссновном текксту).
Прва табела треба да садржи следеће
с
под
датке:
ресу установве,
назив и адр
категорију,
поткатегори
ију,
годину изгр
радње,
годину посл
ледње значаајне реконсттрукције,
пројектован
ни број кори
исника (капаацитет),
број стални
их корисникаа (по могућн
ности у неко
олико послеедњих годин
на),
број привреемених кори
исника (по могућности
м
у неколико последњих година),
укупну повр
ршину зград
де,
грејану површину зград
де,
укупну запр
ремину зграде,
грејану запр
ремину зграаде,
начин грејања (енергијја, гориво, технички сисстем са годи
ином изград
дње),
годишњу по
отрошњу и трошкове
т
(п
по могућноссти у неколико последњ
њих година)
14.1) електричне енеергије [kWh,, EUR]
14.2) енер
ргије за греејање (за системе даљи
инског грејаања – количчине топлоте [kWh,
EUR], а за осттала горива: гас, маззут, угаљ, огревно др
рво итд. износе
и
у
3
одго
оварајућим јединицамаа за количи
ину [m , t, EUR]
E
и прер
рачунате вр
редности
израажене у енеергији [kWh],
15) емисије CO2 услед потр
рошње
15.1) електричне енеергије
15.2) остаалих енергената
15.3) укуп
пне емисијее.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Друга табела требаа да садржи
и податке о енергетски
им индикато
орима, у заввисности од
д намене
објекта,, као што су:
-

отрошња ел
лектричне ен
нергије свед
дена на m2 објекта
о
[kWh
h/m2],
годишња по
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-

годишња потрошња електриччне енергије сведеена на једног кор
рисника,
[kWh/корисснику],
годишња потрошња
п
е
енергије
за грејање/хл
лађење свед
дена на m3 грејаног/ххлађеног
3
дела објектта [kWh/m ],,
годишња потрошња
п
е
енергије
за грејање/хл
лађење свед
дена на m2 грејаног/ххлађеног
дела објектта [kWh/m2],,
енергије заа грејање/ххлађење свведена на једног кор
годишња потрошња
п
рисника,
[kWh/корисснику],

Трећа табела
т
треб
ба да садрж
жи податке о економским индикааторима веззаним за уттрошену
енергијуу, у зависно
ости од намеене објекта, као што су:
-

годишњи тр
рошкови елеектричне ен
нергије свед
дени на m2 објекта
о
[EUR
R/m2],
годишњи тр
рошкови елеектричне ен
нергије свед
дени на једн
ног корисникка [EUR/кор
риснику],
годишњи тр
рошкови енергије за греејање/хлађе
ење сведени на m3 грејаног/хлађен
ног дела
3
објекта [EUR/m ],
годишњи тр
рошкови енергије за греејање/хлађе
ење сведени на m2 грејаног/хлађен
ног дела
2
објекта [EUR/m ],
годишњи трошкови
т
е
енергије
заа грејање/ххлађење свведени на једног кор
рисника,
[EUR/кориснику],

Четвртаа табела трееба да садрж
жи податке о:
о
-

годишњ
њој потрошњ
њи и трошко
овима (по могућности
м
у неколико последњихх година)
воде [m
m3, EUR],
техничкким индикатторима потрошње вод
де ‐ годишњ
ња потрошњ
ња воде све
едена на
једног корисника
к
[m
m3/кориснику],
економским индиккаторима за утрошену воду
в
‐ годиш
шњи трошко
ови воде све
едени на
једног корисника
к
[EEUR/кориснику].

Пета таб
бела треба да
д садржи основне
о
заккључке о ене
ергетском сттању свакогг објекта, ко
оји следе
из анал
лизе податтака из преетходних таабела, као и информ
мације о буудућим плаановима
коришћ
ћења објектаа.

VI-2 Јавн
но осветљ
љење
Поред основних података
п
о организац
цији задуже
еној за јавно осветљеење, врсти извора
светлости, броју и проценту осветљених улица, наачину регул
лације, потрошњи еле
ектричне
енергијее и припад
дајућим трошковима, важно
в
је наавести и планове будуућег ширењ
ња јавног
осветљеења.
Податкее треба прикказати у вид
ду табела.
У првојј табели треба дати преглед посттојећег јавн
ног осветљеења (број трафо станица, број
извода јавног освветљења, број
б
и врстта прикључних места, врста лам
мпи, врста, број и
електри
ична снага извора
и
светл
лости по пр
рикључном месту и укуупно), у друугој табели преглед
трошкова за јавно осветљење,а у трећој преглед инд
дикатора ен
нергетске еф
фикасности система
јавног осветљења
о
(као у Табели 8‐7)
Посебно
о треба изд
двојити дел
лове ЈЛС у којима се користе енергетски н
неефикасни извори
светлости (INC – инкандесцен
и
нтни, HPM ‐ Жива високог притисска, HPM H
Hyb – Жива високог
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притискка мешане светлости) и за њих дати прегл
лед индикаатора енерггетске ефиккасности
системаа јавног освеетљења.

VI-3 Јавн
ни превоз
У једин
ницама локкалне самоууправе (опш
штинама и градовима) где посто
оји јавни пр
ревоз је
потребн
но систематтично, по категоријам
к
ма возила, приказати податке о потрошњи горива,
просечн
ној старости
и возила и дужинама дневних рута,
р
као и о укупном
м учинку у погледу
пређени
их километтара и преевезених путника.
п
Овви подаци треба да буду пропраћени
вишегод
дишњим по
одацима о енергетским
е
м индикатор
рима везани
им за овај сектор услугаа. Начин
су наведени уТабели 16‐7‐7.
њихово
ог прикупљања је описаан у поглаввљу 16.7 а индикатори
и
1
И
ове табееле могу би
ити дате у пр
рилозима, а тад их је потребно дати у изводу. Такође, с обзиром
о
на слож
женост и заххтевност пр
рикупљања ових податаака, приликком израде првог Прогграма ЕЕ
ЈЛС у вези
в
са јавн
ним превоззом је дово
ољно прикуупити податтке и израччунати и пр
риказати
индикатторе наведеене у Табели
и 8‐8 овог пр
риручника.
Поред тога,
т
важно
о је навести и податке о саобраћаајној инфрасструктури, п
постојању посебних
п
трака наамењених само
с
градско
ом саобраћаају, бицикли
истичких стааза и сл.

VI-4 Сист
теми за снабдевањ
с
ње водом
м за пиће
Поред општих под
датака о ЈК
КП, броју заапослених, технологији
и прераде вводе, капац
цитету и
дужини
и водоводнее мреже, по
одатака о корисницим
к
а система за
з снабдеваање водом (објекти
шта, те под
локалнее самоуправве и становништво), капацитетимаа и локацијаама извориш
дацима о
преузеттој и дистри
ибуираној количини
к
в
воде
на мессечном и годишњем
г
нивоу, потр
ребно је
приказаати и достуупне податтке о губиц
цима у ово
ом системуу и потрош
шњи и трош
шковима
електри
ичне енергијје за пумпањ
ње, као и о осталим
о
тро
ошковима производње воде.
Вишегод
дишње под
датке са одгговарајућим
м вредностима индикаттора, као штто су произвводња и
потрошња воде по
о домаћинсттву, становн
нику, производна и мал
лопродајна цена кубно
ог метра
воде, гуубици воде по километру водоводне мреже и сл., потреб
бно је прикаазати у видуу табеле,
као што
о су, на прим
мер,Табела8
8‐5 и Табелаа 16‐4‐1 ово
ог приручникка.

VI-5 Сист
теми за одвођење
о
е и пречи
ишћавање
е атмосф
ферских и
отпадни
их вода
За систеем канализзационе мрееже је, пор
ред статисти
ичких податтака о дужи
ини канализационе
мреже различитог
р
типа, броју пумпних стааница, капацитету посттројења за п
пречишћавање воде
и броју корисника које опслужује, потреебно приказзати и податтке о количчини пречиш
шћене и
де на месечном нивоу и потрошњи
и и трошковвима електр
ричне енергије за те
канализзационе вод
намене, односно индикатора наведених
н
у Табели 8‐6
6 и Табели 16‐4‐2 овог п
приручника.

VI-6
6 Стање сектора производ
дње и дис
стрибуци
ије енергије
Приказ полазног сттања у циљн
ним групам
ма у сектору производњ
ње енергије је важно сп
провести
о да би сее утврдило стање енергетске ефи
икасности овог
о
сектор
ра, већ и да
д би се
не само
установвило који део
д
потрошње енергијје може даа се подми
ири сопствееном производњом
енергијее, а који је део
д енергије потребно додатно об
безбедити. При
П том трееба имати на уму да
сектор производњ
ње енергијее обухвата све електтране (терм
моелектранее, хидроелектране,
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електраане на ОИЕЕ ‐ ветар, биогас, би
иомасу, сун
нце), затим постројењ
ња за комбиновану
произво
одњу електр
ричне и топ
плотне енер
ргије и геоте
ермални извори (за производњу топлотне
т
енергијее за грејањее и/или потрошне топл
ле воде), којји су у власн
ништву опш
штине а прои
изводе и
дистриб
буирају енер
ргију на територији опш
штине.
Уколико
о постоје овваква постро
ојења, потр
ребно је наввести податкке о њихово
ој локацији,, као и о
произво
одњи енергије на годиш
шњем и месечном нивоу, инсталисаној снази и техничко
ом стању
за производ
објекатаа. Подаци о потрошњи фосилних енергената
е
дњу електричне енерги
ије су од
значаја за процену утицаја на животну
ж
среедину на нивоу локалнее самоуправве.

VI-6
6.1 Систе
еми за грејање
Будући да у великој већини општина и градова у Србији по
остоји искљ
ључиво прои
изводња
топлотн
не енергије, а понегде и систем за дистрибуци
д
ју гаса, при
иказ полазно
ог стања по правилу
се свод
ди на прикааз података о раду (оп
пштинских/гградских) си
истема за д
даљинско гр
рејање –
топланаа, као и подаатака о производњи то
оплотне енер
ргије у општтинским згр
радама. У скклопу тог
приказаа је потреб
бно навести
и и податкке о броју прикључен
них јединиц
ца, укупнојј грејној
површи
ини, те параметрима енергетскке потрошњ
ње, односн
но индикатторима енергетске
ефикасн
ности, како система за производњ
њу, тако и си
истема за дистрибуцијуу топлотне енергије
е
(произвводња на пр
рагу котла, гуубици у трансформацијји, сопствен
на потрошња, енергија на улазу
у мрежуу и енергијаа испоручен
на подстани
ицама и краајњим потро
ошачима различитог ти
ипа). Сви
релеван
нтни индикатори енергетске ефиккасности си
истема даљинског грејања наведе
ени су у
поглављ
љу 16.3.6.

VI-6
6.2 Систе
еми за сн
набдевање гасом
Све рел
левантне информацијее, подаци и индикато
ори енергетске ефикаасности сисстема за
снабдеввање гасом које треба навести
н
у оввом делу навведени су у поглављу 16.6.9.

VII Пре
едлог мер
ра и акти
ивности за ефикасно кориш
шћење ен
нергије
Након спроведених
с
х техно‐екон
номских анаализа описааних у поглаављима 8, 9, 10, 11, 12, 14 и 16,
потребн
но је изабраати и у ово
ом делу преедставити ко
онкретне мере, односн
но пројекте
е који ће
допринети ефикасснијем кори
ишћењу ен
нергије. Про
оцена уштееда енергијје и одговаарајућих
финанси
ијских ефекката оствареених спрово
ођењем пре
едложених мера предм
мет је VIIIде
ела овог
Програм
ма.
Будући да су уНАПЕЕ РС предл
ложене и кл
ласификоване мере којје је потреб
бно спровестти да би
се остваарио планирани циљ уштеде
у
финалне енерги
ије, као и да
д овај Прогграм треба да буде
потпуно
о у складу са овим акционим
а
п
планом,
поттребно је и да предл
ложене мере буду
усклађеене са оним
ма наведени
им у НАПЕЕЕ РС, како по
п називу и ознаци, ттако и по формату.
ф
Такође, у складу са НАПЕЕ РС
С, све предл
ложене мер
ре су разврсстане у след
дећих пет основних
о
сектораа потрошње енергије:
1)
2)
3)
4)
5)

инстава и сттамбених об
бјеката;
Mере у секттору домаћи
Meре у секттору јавних и комерцијаалних делаттности;
Mере у секттору индустрије;
Мере у секттору саобраћаја; и
Хоризонтал
лне мере.
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Међутим, од
о свих навеедених секто
ора потрошњ
ње, само су следећа три
и сектора од
д
значаја за Програм
П
ЕЕ ЈЛС:
Ј
1) Meре у секттору јавних и комерцијаалних делаттности;
2) Мере у секттору саобраћаја; и
3) Хоризонтал
лне мере.
При том
м,за сваку од
д предложених мера тр
реба навести
и:
1) Назив мерее,
2) Референтнуу ознаку мер
ре, а у склад
ду са НАПЕЕ РС
3) Опис мере
3.1) Категор
рија
3.2) Времен
нски оквир – почетак пр
римене мер
ре,
3.3) Циљ/кр
ратак опис
3.4) Циљни
и крајњи поттрошачи (ци
иљни непоср
редни потро
ошачи)
3.5) Циљна група
3.6) Ниво примене (национални, регионални,
р
, локални)
4) Информаци
ије о спрово
ођењу
4.1) Попис и опис активности за сп
провођење мере
4.2) Буџет и финансијски извори
4.3) Инститтуције задуж
жене за спро
овођење акттивности у оквиру
о
мерее
4.4) Инститтуција задуж
жена за надззор
5) Методпраћења/мерењ
ња постигнуттих уштеда
6) Очекиване уштеде
6.1) у првојј години имп
плементаци
ије
6.2) у перио
оду од 2017
7. до 2019.
6.3) до 2020
0.
7) Претпоставке
8) Преклапања, мултипли
ициране ефеекте и синер
ргију.
Уколико
о неке мер
ре предвиђеене Програмом ЕЕ ЈЛС
С нису прописане у Н
НАПЕЕ РС, то
т треба
посебно
о нагласити, а предлож
жене мере описати
о
на исти начин
н као и оне предвиђене НАПЕЕ
РС.
ру овог дел
лаје пожељ
љно табелар
рно приказаати сумарни приказ п
предложени
их мера,
У оквир
потребн
них финансијских сред
дстава за њихово спровођење и очекиване
о
ууштеде, поссебно за
објекте који су у власништву ЈЛ
ЛС а посебно
о за оне који нису у њеном власништву.

VIII Пр
рорачун уштеде
у
ен
нергије
За прор
рачун уштед
де енергијее се користи методоло
огија која јее дефинисаана правилн
ником о
методол
логији за пр
раћење, про
оверу и оцен
ну ефеката спровођења
с
а НАПЕЕ РС [[9].
Овим методологија
м
ама типа „одоздо прем
ма горе“ (ОП
ПГ) се омогуућава процеена уштеда енергије
е
на ниво
оу следећих 13 појединаачних мера ЕЕ:
1.

ора светлоссти у јавном осветљењуу (ОПГ1).
Замена изво
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2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Замена или
и уградња си
истема освеетљења у но
овим или по
остојећим сттамбеним зградама
з
(ОПГ2).
Замена или
и побољшање системаа или уград
дња новог система осветљења или дела
компоненти
и осветљењ
ња у новим или постојећим комеерцијалним и зградам
ма јавно‐
услужног сеектора (ОПГ3
3).
Реконструкц
ција топлоттне изолаци
ије одређених делова грађевинско
г
ог омотача (зидови,
кровови, тааванице, теемељи и сл
л.) и/или заамена прозора у постојећим стам
мбеним,
комерцијал
лним и зград
дама јавно‐ууслужног сектора (ОПГ4
4).
Реконструкц
ција грађеввинског омо
отача и систтема за грејјање у посттојећим стам
мбеним,
комерцијал
лним и зград
дама јавно‐ууслужног сектора (ОПГ5
5).
Замена опр
реме за грејање у посто
ојећим стам
мбеним, ком
мерцијалним
м и зградам
ма јавно‐
услужног сеектора (ОПГ6
6).
Увођење но
ове грађевинске регулаативе за новве стамбенее, комерцијаалне и зград
де јавно‐
услужног сеектора (ОПГ7
7).
Замена или уградња нове опр
реме за гр
рејање вод
де у посто
ојећим стам
мбеним,
комерцијал
лним и зград
дама јавно‐ууслужног сектора (ОПГ8
8)
Прикључак на систем даљинског
д
г
грејања
нове
е или постојјеће стамбеене, комерцијалне и
зграде јавно
о‐услужног сектора (ОП
ПГ9)
Уградња ил
ли замена уређаја за климатизац
цију номинаалне снаге мање од 12
1 kW у
новим и по
остојећим стамбеним,
с
комерцијал
лним и зградама јавно‐услужног сектора
(ОПГ10)
Уградња соларног систтема за грејање потрош
шне санитар
рне воде у н
новим и посстојећим
стамбеним,, комерцијал
лним и зградама јавно‐‐услужног сеектора (ОПГГ11)
Уштеда при
имарне енеергије из по
остројења за
з комбино
овану произзводњу топ
плотне и
електричне енергије (О
ОПГ12)
Замена возн
ног парка (О
ОПГ13)

Будући да се процеена уштеде енергије пр
рименом оввих мера спр
роводи пом
моћу припре
емљених
excelтаб
бела, доступ
пних на сајтту Министарства рудар
рства и енеергетике, за сваку пред
дложену
меру је потребно извршити
и
прорачун, а комплетну одштампану табелу по
однети у прилогу уз
овај доккумент, док је у овом делу
д
потребно приказатти само њен
н извод са о
основним ул
лазним и
излазни
им подацим
ма прорачунаа.
Саму методологијуу чине матеематички иззрази и реф
ферентне вр
редности ко
оје се дефинишу за
сваку појединачну
п
у меру ЕЕ. Прорачунскки метод ОПГ
О
подразуумева да ссе уштеде енергије
е
добијен
не применом
м појединаччне мере ЕЕЕ изражене у [kWh], [Ј] или [kg toee], додају уш
штедама
енергијее оствареним примен
ном других мера ЕЕ. Овом се методологиј
м
јом добија увид у
оствареене резултатте на нивоуу појединаччне мере ЕЕЕ или пакетта мера ЕЕ. У случају примене
п
више мера
м
ЕЕ у јеедном пројеекту, укупнаа уштеда ен
нергије израачунава се сабирањем
м уштеда
израчун
натих на ниввоу примењених поједи
иначних мер
ра ЕЕ, односсно на следеећи начин:

Укупна ушттеде енергије   уштед
да енергије сваке мере
Прорачуун јединичн
них уштеда финалне
ф
ен
нергије (енг. unitfinaleneergysavings ‐ UFES) израажава се
у јединици релеваантној за раазматрану меру
м
ЕЕ (најјчешће једи
инице су [kW
Wh] или [kW
Wh/m2]).
Укупне уштеде фин
налне енерггије оствареене у непоср
редној потр
рошњи (енг. finalenergyssavings ‐
FES) изр
рачунавају се множењ
њем вредности UFES вр
редношћу релевантног
р
г фактора утицаја
у
у
разматр
раном периоду и сабир
рањем свихх појединачних резултаата који су о
остварени у оквиру
неке меере ЕЕ. Израчунавање UFES заснива се на раазлици у спеецифичној п
потрошњи енергије
е
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„пре“ и “после“ спр
ровођења мере
м
ЕЕ. Уко
олико вредн
ност потрошње енергијее „пре“ спро
овођења
мере ни
ије позната за
з конкретн
ну меру, кор
ристе се препоручене вр
редности нааведене у Прилогу 3
овог правилника[9
9]. Приликком оцењивања допр
риноса који
и спроведеене мере ЕЕ дају
оствари
ивању нацио
оналног циљ
ља уштеде енергије узима се у обзи
ир век трајања мера ЕЕ.

IXНачи
ин праћењ
ња спров
вођења Пр
рограма
У овом
м делу је само потреб
бно навести
и да је праћење извр
ршења Про
ограма ЕЕ ЈЛС, те
правовр
ремено изввештавањее о спровед
деним мер
рама и акт
тивностим
ма важан сегмент
с
спровођ
ђења НАПЕЕЕ РС. Знача
ај спровођеења и праћења уштед
да енергијее препознат
т је и у
Закону о ефикасном
м коришћењ
њу енергијее, у којем је у члану 9. прописано
п
д
да је минист
тарство
надлеж
жно за посло
ове енергет
тике одговор
рно за спровођење и ко
онтролу спр
ровођења акционог
а
плана у целини, као
к
и да прати,
п
врш
ши проверуу и оцену уштеда
у
ен
нергије ост
тварених
реализа
ацијом акци
ионог плана
а. Ово мин
нистарство
о прати, вр
рши провер
ру и оцену уштеда
енергијее у складу са
с Правилни
иком о начин
ну и роковим
ма достављ
љања подат
така неопхо
одних за
праћењ
ње спровођеења акцион
ног плана за енергет
тску ефикасност у Реепублици Србији
С
и
методо
ологији за праћење,
п
проверу и оцеену ефеката
а његовог спровођења (Сл. гласник РС, бр.
37/15). Истим чланом Закона
а о ефикасн
ном коришћењу енергиј
ије прописан
но је и да суу органи
државн
не управе, надлежни
н
о
органи
ауто
ономне покр
рајине и јед
динице лока
алне самоууправе, у
оквиру својих надлежности
и, одговорн
ни за спро
овођење аккционог пл
лана и дуж
жни да
достављ
љају минист
тарству по
одатке неоп
пходне за пр
раћење спровођења аккционог плана.

X Изво
ори фина
ансирања
а и финансијски ме
еханизми за спровођење ме
ера
У овом делу
д
је потр
ребно навессти и описатти све извор
ре финансир
рања и финаансијске механизме
које ЈЛС
С планира даа искористи
и ради спроввођења план
нираних мера и пројекаата ЕЕ.
Извори финансираања могу бити обухваттати буџет ЈЛС, Буџетсски фонд заа ЕЕ РС, раазличити
фондови Европскее уније, креедитне лин
није Европсске банке за
з обнову и развој, Европске
Е
инвести
иционе банке, KfW баанке, комер
рцијалних банака
б
и друге
д
међун
народне и домаће
финанси
ијске инститтуције и оргганизације (UNDP,
(
SEСO
O, итд.). Мер
ре ЕЕ такођее могу финаансирати
ESCO ко
омпаније, различити
р
ф
фондови
(Гл
лобални фо
онд за живо
отну средин
ну ‐ GEF, Green
G
for
Growth Fund, итд.), као и донаттора.
и извор фин
нансирања је потребно навести нам
мену средсттава, предви
иђене потен
нцијалне
За сваки
корисни
ике, износ расположиви
р
их средстава, услове њиховог кори
ишћења и усслове финан
нсирања
(каматн
на стопа, поччетак отплатте, рок отплате итд.).
У случаају да се планира јаавно‐приваттно партнерство за енергетске
е
услуге (уго
оварање
снабдеввања енергијом, уговаарање учинкка, итд.), потребно је описати пр
ројекат, про
оцењену
вредносст инвестиц
ције, процеењену дуж
жину трајањ
ња уговора,, статус пр
ројекта у поступку
п
одобраввања од стр
ране Комиси
ије за јавно‐приватно паартнерство, итд.

XI Изв
вештај о спровође
ењу Прогр
рама у пр
ретходно
ом период
ду
У овом делу је потребно при
иказати степ
пен реализаације пројекката предви
иђених преттходним
Програм
мом ЕЕ ЈЛС и учинке планираних и спроведених мера ЕЕ. То се, пр
ре свега, од
дноси на
обим реализован
р
иција, оствварене ушттеде енерггије (израж
жене у физичким
их инвести
јединиц
цама и апсолутним вреедностима) или
и смањењ
ње утрошка енергије (и
изражено каао однос
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и то у %), смањењ
ње специфи
ичне потрошње енерггије (нпр. kWh/m2 поввршине зграде или
kWh/стаанару), смаањење еми
исија GHG (изражено у физички
им јединицама и апсолутним
вредносстима t CO2 или као про
оценат).

XII Зак
кључак
У закљ
ључку требаа констатоввати да су у овом Програму
П
ЕЕ ЈЛС прикказани резултати
спровед
дене анализзе потрошњ
ње енергијее на подручјју ЈЛС и да су у оквируу њега пред
дложене
мере повећања
п
енергетскее ефикасно
ости и уш
штеда енеергије, којее ће у на
аредном
трогод
дишњем пер
риоду бити
и спроведен
не на тери
иторији ЈЛС
С, а које ћее омогућит
ти да се
оствари годишња уштеда ен
нергије прописана НАП
ПЕЕ РС [7], односно
о
уреедбом о год
дишњим
циљеви
има уштедее енергије об
бвезника СЕЕМ [4]
Поред прорачуна
п
у
уштеда
енеергије свакее од мера, који
к
је извр
ршен у скла
аду са прави
илником
којим сее уређује пр
раћење спро
овођења НА
АПЕЕ РС и меетодологијја за праћењ
ње, проверуу и оцену
ефекат
та његовог спровођења
с
а [3], извршеена је и процена потреебних финан
нсијских среедстава
и утврђ
ђени су изввори финансирања, од
дносно фина
ансијски мееханизми за
а спровођењ
ње сваке
предлож
жене мере.
Начин праћења
п
изввршења Про
ограма ЕЕ ЈЛ
ЛС и извешт
тавање о његовој
њ
реал
лизацији од
дређен је
Законом
м
о ефи
икасном ко
оришћењу енергије и досадашњ
њом пракссом извештавања
минист
тарства надлежног за
а послове ен
нергетике о спроведен
ним мерама и активн
ностима
ЕЕ.
ос укупнихх финансијсских средсттава потреб
бних за
Поред тога, потреебно је наавести изно
спровођ
ђење Програма ЕЕ ЈЛС, као и износс средстава из буџета ЈЛ
ЛС која ће бити употреб
бљена за
спровођ
ђење план
нираних мера ЕЕ. Потр
ребно је наавести и др
руге изворе финансираања, ако
постоје..
Потребн
но је навестти и колики је планиран
ни циљ ушттеда финалн
не, односно примарне енергије
е
који трееба оствари
ити у наред
дном трогод
дишњем периоду. Планирану дин
намику реал
лизације
овог ци
иља је потребно табеларно прикаазати за свааку годину у физичким
м и процентуалним
износим
ма.

Прило
ог 1
Распол
ложиви пот
тенцијал ОИЕ
О
на тери
иторији ЈЛ
ЛС
У овом прилогу је потребно
п
даати преглед потенцијала свих ОИЕ који постојее на територ
рији ЈЛС,
за сваки
и ОИЕ посеб
бно, као што
о је описано у поглављуу 6.3.

Прило
ог 2
Потрош
шња енерггије зграда
а у надлежн
ности лока
алне самоу
управе
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