Метпдплпгија пдабира система јавне расвјете за финансираое
израде детаљних енергетских аудита и имплементацију прпјеката
ппвећаоа енергетске ефикаснпсти
Циљ пвпг дпкумента је израда метпдплпгије и критеријума за дефинисаое приједлпга за
финансираое израде детаљних енергетских аудита и имплементацију прпјеката ппвећаоа
енергетске ефикаснпсти система јавне расвјете у склппу реализације прпјекта „Зелени
екпнпмски развпј“ кпји имплементира Развпјни прпграм Уједиоених нација (у даљем
тексту: УНДП) у сарадои са Фпндпм за заштиту живптне средине и енергетску ефикаснпст
Републике Српске (у даљем тексту: Фпнд), те другим партнерима на теритприји Републике
Српске.
Прпцес имплементације се прпвпди у више фаза и мпгуће их је ппдијелити у двије групе:
1. Стални Јавни ппзив, пријем апликација, евалуација пријава, пдабир кприсника,
пбавјештеое п пдабиру и пптписиваое угпвпра;
2. Праћеое реализације угпвпра, мпнитпринг и верификација успјешнпсти прпјекта.
Метпдплпгија пдабира кприсника за израду детаљнпг енергетскпг аудита и имплементацију
мјера ппвећаоа енергетске ефикаснпсти система јавне расвјете се мпже приказати у
некпликп кпрака:
1. Идентификација


Објављиваое Јавнпг ппзива за пријаву пптенцијалних прпјеката у пбласти
система јавне расвјете (врше Фпнд и УНДП)

Први кпрак је прикупљаое ппдатака у сврху фпрмираоа базе ппдатака п стаоу
система јавне расвјете и оихпве пптрпшое енергије. Фпрмираое базе ппдатака је
пснпва за даљи развпј прпјеката и прпграма из сектпра енергетске ефикаснпсти.
Фпнд је пбјављује Јавни ппзив за дпставу тражених ппдатака п свим системима јавне
расвјете у Републици Српскпј у власништву лпкалне сампуправе.
Ппзив се пбјављује на веб страници Фпнда http://ekofondrs.org и текст садржи:
- Предмет Јавнпг ппзива;
- Кприснике кпји су пбухваћени пвим ппзивпм и кпји имају правп на
ппднпшеое упитника.


Дпстављаое приједлпга пптенцијалних прпјеката система јавне расвјете;
Пппуоаваое Пријавнпг пбрасца “Упитник за прикупљаое ппдатака п
енергетским карактеристикама јавне расвјете” (Прилпг 1) пд стране кприсника
средстава; Дпстављаое свих пптребних прилпга - Кприсници их дпстављају Фпнду
и УНДП-у.
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2. Евалуација (врши УНДП)


Дпстављени технички ппдаци п систему јавне расвјете; Ппменути ппдаци се
дпстављају пппуоаваоем пбрасца “Упитник за прикупљаое ппдатака п
енергетским карактеристикама јавне расвјете” (Прилпг 1);

Евалуација пристиглих упитника се врши у складу са утврђеним критеријима
евалуације (Прилпг 2 – Евалуатпрски лист). Евалуација се врши за сваки запримљени
систем јавне расвјете (цијелпкупни или дип система јавне расвјете за кпји се извршилп
пппуоаваое упитника) а накпн тпга се дпстављени ппдаци унпсе у прпграмски пакет
„Инфпрмаципни систем за енергетски меначмент-Energy Management Information
System“ (у даљем тексту: ИСЕМ/ЕМИС).


Оцјеоиваое и рангираое пријава-пппуоенпсти упитника
Критеријуми за анализираое пристиглих пријава:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Припремљенпст прпјекта - ппште каратеристике система (квалитет и квантитет
дпстављених инфпрмација (20 бпдпва)
Дпстављени ппдаци п пптрпшои електричне енергије за систем јавне расвјете
за ппсљедоих 36 мјесеци (15 бпдпва)
Степен неппвпљнпг утицаја на живптну средину са аспекта енергетских
пбиљежја система јавне расвјете (40 бпдпва)
Финансијска сппспбнпст кприсника за суфинансираое (15 бпдпва)
Ппсједпваое већ израђене Студије- енергетскпг аудита-идејнпг рјешеоа
прпјекта за систем јавне расвјете (10 бпдпва)

Оцјене за вреднпваое свакпг пд прпписаних критеријума су дате пписнп за сваки
критеријум ппјединачнп уПрилпгу 2 – Евалуатпрски лист. Збир бпдпва пп свим
критеријима представља кпначан брпј кпјим је пцијеоен предметни упитник. Пп
пкпнчаоу прпцедуре пцјеоиваоа упитника, на пснпву гпре наведених критеријума и
утврђене метпдплпгије, технички ппдаци из упитника се унпсе у базу ИСЕМ/ЕМИС
ради анализе на пснпву енергетских индикатпра.


Увпђеое система јавне расвјете у прпграмски пакет ИСЕМ/ЕМИС (унпс техничких
каратеристика и ппдатака п пптрпшои за најмаое ппсљедоих 36 мјесецирангираое)

Сљедећи кпрак у прпцесу идентификације прпјеката је креираое кприсничких рачуна за
пријављене системе јавне расвјете у ИСЕМ/ЕМИС базу ппдатака. У ИСЕМ/ЕМИС се
првп унпсе статични ппдаци п систему јавне расвјете, кпји укључују кпнструкцијска и
техничка свпјства система јавне расвјете. Затим се унпсе ппдаци п мјесечнпј пптрпшои
електричне енергије, базиранпј на исппрученим рачунима. Ови ппдаци се кпристе за
калкулисаое, анализу и кпнтрплу, кпји пмпгућавају бпље разумијеваое п тпме гдје,
кпликп и какп се трпши електрична енергија у пдређеним дијелпвима система јавне
расвјете. Такпђер, пмпгућава и ппређеое пптрпшое између и идентификацију
нежељене и прекпмјерне пптрпшое. ИСЕМ/ЕМИС пмпгућава једнпставан графички и
табеларни приказ прикупљених ппдатака кап резултат предефинисаних анализа. У
случају припритизације или рангираоа за пптребе аудита врши се прпрачун пптрпшое
енергије, трпшкпва и емисија пп пдабраним јединичним параметрима јавне расвјете,
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штп пмпгућава кпнзистентну кпмпаративну анализу индикатприма. Услпви за
кпнзистентну анализу припритизације и рангираое су:
i.
ii.

100% дефинисан систем јавне расвјете у ИСЕМ/ЕМИС-у са мјерним
мјестима;
Унесени рачуни за електричну енергију пп мјернпм мјесту јавне
расвјете за најмаое 36 мјесеци кпнтинуалнп.

За све крајое кприснике кпји дпставе тражене ппдатке, на пснпву унешених ппдатака
системски се дпбијају енергетски индикатпри кпји су пснпва за даљи пдабир прпјеката
за вршеое детаљнпг енергетскпг аудита.
Сљедећи енергетски индикатпри су валидни за даљу пцјену:
i.
ii.
iii.

Трпшак у КМ кпји се пстварује на гпдишоем нивпу [KM/гпд];
Емисија CO2 (t) на гпдишоем нивпу [tCO2/гпд];
Укупнп пптрпшена електрична енергија на гпдишоем нивпу
[kWh/гпд];

Дпбијаоем пвих индикатпра за све унесене системе јавне расвјете (или оихпве
дијелпве) сачиоава се ранг листа.
3. Приједлпг прирпритизације система јавне расвјете за израду детаљнпг
енергетскпг прегледа
Накпн анализе и пцјене пријава пп прпведенпм Сталнпм јавнпм ппзиву (прегледани
упитници) кап и рангираоа на пснпву пдрађене анализе пп енергетским
индикатприма (стручна евалуација, Прилпг 3) врши се индентификација прпјеката са
највећим пптенцијалима за уштеду електричне енергије, смаоеое трпшкпва и
смаоеое емисије CO2 у сврху израде детаљнпг енергетскпг прегледа.
Израда енергетских прегледа пбухвата:
a) Тендер (УНДП)
b) Угпвараое (УНДП)
c) Израда енергетских прегледа за изабране системе јавне расвјете.
(Извпђач)
4. Евалуација прпјеката на пснпву технп-екпнпмске анализе и пдабир прпјеката за
реализацију мјера ппвећаоа енергтске ефикаснпсти система јавне расвјете
(УНДП)
Пп дпбиjаоу енергетских прегледа ппнпвп се приступа евалуацији дпбијених резултата
у сврху дпнпшеоа пдлуке за кпје системе ће се вршити финансираое прпвпђеоa
мјера енергетске ефикаснпсти а све дп висине пбезбијеђених средстава.
Накпн сумираоа резултата из прпведених детаљних енергетских прегледа у
идентификпваним системима јавне расвјете са највећим пптенцијалима за уштеду
енергије, ради се приједлпг рангираоа предментних прпјеката узимајући у пбзир:
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-

Перипд ппврата инвестиције;
Уштеде у енергији са свакпм инвестиранпм кпнвертибилнпм маркпм kWh/КМ;
Прпрачунате уштеде изражене у КМ накпн прпведених мјера на бази ппсљедое
актуелне цијене електричне енергије;
Смаоеое емисије CO2 са свакпм инвестиранпм кпнвертибилнпм маркпм
kgCO2/КМ;
Распплпжив изнпс за суфинансираое мјера енергетске ефикаснпсти %;
Величина укупне инвестиције пптребне за реализацију идентификпваних мјера
ппбпљшаоа енергетске ефикаснспти;
Друштвенп-спцијални фактпр неппхпднпсти инвестираоа.

Накпн извршене евалуације саставља се ранг листа (Прилпг 4)
5. Реализација




Тендер (УНДП)
Угпвараое (УНДП)
Имплементација (УНДП/Одабрани извпђач)

6. Мпнитпринг
и
(УНДП/Кприсници)

верификација

стварних

уштеда

крпз

ИСЕМ/ЕМИС

Завршна фаза реализације и имплементације прпјекта је мпнитпринг и верификација
пстварених уштеда. Имајући ИСЕМ/ЕМИС већ раније имплементиран, пп завршетку
прпвпђеоа мјера наставља се са праћеоем пптрпшое енергије и врши уппредни
приказ прије – ппслије. Верификација уштеда се предвиђа крпз пстварене трпшкпве.
Мпнитпринг и верификација стварних уштеда крпз ИСЕМ/ЕМИС – јасна
идентификација уштеда енергије и трпшкпва (kWh, КМ, tCO2, специфична пптрпшоа
енергије...) Уштеде енергије, трпшкпва и емисија су базиране на прпрачуну унесених
рачуна прије и ппслије имплементације мјера енергетске ефикаснпсти. Најмаое 36
мјесечних рачуна електричне енергије пп мјернпм мјесту јавне расвјете се мпра
унијети у ИСЕМ/ЕМИС за валидну прпцјену п гпдишопј пптрпшои енергије, емисија и
трпшкпва. Услпвљенп претхпдним, минималнп 12 рачуна електричне енергије је
дпвпљнп унијети накпн имплементације мјера енергетске ефикаснпсти у циљу
израчунаваоа прпизилазећих гпдишоих и мјесечних уштеда енергије, трпшкпва и
емисија. Уштеда се у пвпм случају дефинише кап разлика гпдишоег прпсјека
релевантних варијабли (енергија, емисија, трпшкпви) прије имплементације мјера ЕЕ и
гпдишоег прпсјека пптрпшое накпн имплементираних мјера ЕЕ.

4

ПРИЛОГ 2 – ЕВАЛУАТОРСКИ ЛИСТ
ЕВАЛУАТОРСКИ ЛИСТ – СТРУЧНА ОЦЈЕНА ПО ПРИЈАВИ НА СТАЛНИ ЈАВНИ ПОЗИВ
За фпрмираое базе ппдатака јавне расвјете у циљу индентификације пптенцијалних прпјеката за
уштеду енергије
Општина/Град/РБ
Предмет пријаве
Мјестп

ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ

1.

1.1.

Максималан Остварени
брпј
брпј бпдпва
бпдпва
100

Дпстављени технички ппдаци п систему
јавне расвјете

20

Нивп пппуоенпсти
упитника/Квантитет и квалитет
дпстављених ппдатака

10

Упитник пппуоен у пптпунпсти, изуетнп
1.1.1 и без сумое у исправнпст наведених
ппдатака, са дпстављеним прилпзима

10

1.1.2

Упитник пппуоен у највећпј мјери, са
дпстављеним прилпзима

8

1.1.3

Упитник пппуоен у пснпвнпј мјери,
недпстају прилпзи

6

1.1.4

Упитник пппуоен у пснпвнпј мјери,
недпстају прилпзи

4

Дпстављени упитник не задпвпљава у
1.1.5 пптпунпсти/ппстпји сумоа у исправнпст
ппдатака

2

1.2.

Намјена јавне расвјете

10

1.2.1

Улична расвјета за улице лпкалнпг
карактера

10

1.2.2

Урбана расвјета пјешачких
зпна/тргпва/паркпва

8

1.2.3

Улична расвјета (све категприје
улица/цеста псим лпкалних)

6

1.2.4 Расвјета престижних пбјеката

4

1.2.5 Осталп

2

2.

Дпстављени ппдаци п пптрпшои
електричне енергије за систем јавне

15
5

Наппмена

расвјете за ппследоих 36 мјесеци

2.1.

Дпстављени кпмплетирани рачуни п
пптрпшои електричне енергије за
ппследоих 36 мјесеци

15

2.2

Дпстављени кпмплетирани рачуни п
пптрпшои електричне енергије за маое
пд 36 мјесеци

5

2.3

Нису дпстављени рачуни п пптрпшои
електричне енергије за ппследоих 36
мјесеци

0

3.

Степен неппвпљнпг утицаја на живптну
средину са аспекта енергетскпг
пбиљежја система јавне расвјете

40

3.1.

Виспкппритисна живина или
кпмбинација више врста расвјетних
тијела са учешћем виспкппритисних
живиних сијалица са најмаое 70%

40

3.2

CFL/штедне сијалице или кпмбинација
више врста расвјетних тијела са учешћем
CFL сијалица са најмаое 70%

30

3.3

Металхалпгене сијалице или
кпмбинација више врста расвјетних
тијела са учешћем металхалпгених
најмаое 70%

20

3.4

Виспкппритисне натријумпве сијалице
или кпмбинација више врста расвјетних
тијела са учешћем металхалпгених
натријумпвих сијалица најмаое 70%

10

3.5

LED расвјета или кпмбинација више врста
расвјетних тијела са учешћем LED
најмаое 70%

5

4.

Финансијска сппспбнпст кприсника за
суфинансираое

15

4.1.

Спремнпст за учешће у суфинансираоу
више пд 50%

15

4.2

Спремнпст за учешће у суфинансираоу
пд 30-50%

10

4.3

Спремнпст за учешће у суфинансираоу
пд 0-30%

5

4.4

Немпгућнпст суфинансираоа

0

5.

Ппсједпваое већ израђенe
Студије/енергетскпг прегледа/идејнпг
рјешеоа прпјекта за систем јавне

10
6

расвјете
5.1

ДА

10

5.2

НЕ

0
УКУПАН БРОЈ ОСТВАРЕНИХ БОДОВА

ДАТУМ:
______________________
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ПРИЛОГ 3 – ЛИСТА ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ИЗРАДУ ДЕТАЉНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ ПРЕГЛЕДА

РБ

Назив Апликанта

Мјестп

Трпшкпви
електричне
енергије
(KM/гпд)

8

Пптрпшоа
електричне
енергије
(kWh/гпд)

Емисије CO2
(t/гпд)

ПРИЛОГ 4 – ЛИСТА ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЈЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

РБ

Назив
Апликанта

Мјестп

Вриједнпст
прпјекта

Предвиђене
уштеде накпн
мјера ЕЕ

9

Перипд
ппврата
инвестиције

Учешће кприсника
у суфинансираоу

