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УВОД
Овај акципни план припремљен је у складу са Закпнпм п енергетскпј ефикаснпсти
(Службени гласник Републике Српске, брпј 59/13), пбавезама из Угпвпра п псниваоу
Енергетске заједнице и на бази захтjева Директиве 2006/32/ЕЦ Еврппскпг парламента п
енергетскпј ефикаснпсти кпд финалне пптрпщое енергије и енергетским услугама, а према
преппрушенпм мпделу пд стране Секретаријата Енергетске заједнице.
Директива 2006/32/ЕЦ дефинище циљне индикатпре енергетске ефикаснпсти, те правни
пквир и механизме, какп би се уклпнила пгранишеоа и ппбпљщала енергетска ефикаснпст у
дпмену финалне пптрпщое енергије. Директива се пднпси на финалне пптрпщаше енергије,
дистрибутере и снабдјеваше енергијпм и исппрушипце услуга у вези са енергетскпм
ефикаснпщћу.
Директива има шетири анекса и тп анекс, кпји прпписује метпдплпгију за израшунаваое
индикативнпг циља за ущтеду енергије, анекс кпји прпписује енергетски садржај изабраних
гприва за финалну пптрпщоу и садржи табелу кпнверзије, анекс са листпм примјера за
ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти и анекс, кпји прпписује ппщти пквир за мјереое и
верификацију ппстигнутих ущтеда енергије. Између псталпг, пва директива пбавезује земље,
кпје су је имплементирале да у перипду пд девет гпдина пд примјене директиве пстваре
ущтеде не маое пд девет пдстп финалне пптрпщое енергије у пднпсу на прпсјешну финалну
пптрпщоу енергије у претхпдних пет гпдина прије увпђеоа директиве.
Перипд извјещтаваоа за ппстизаое индикативнпг циља за државе шланице Еврппске уније
према Директиви је 2008. – 2016. Примарни циљ је да све државе шланице ппстигну циљ
ущтеде енергије пд 9% пд прпсјешне финалне дпмаће пптрпщое енергије за перипд 2001-2005
у деветпј гпдини примјене пве директиве.
У слушају угпвпрних страна Угпвпра п Енергетскпј заједници, Енергетска заједница
преппрушила је ппнпвни прпрашун првпг Акципнпг плана да би се ппкрип укупни циљ пд 9%
ущтеда у пптрпщои енергије у перипду пд девет гпдина, тј. пд 2010. па дп краја 2018. гпдине.
Стпга, пвај Акципни план сада ппкрива перипд пд 2010.-2018. гпдине и ппставља индикативни
циљ за ущтеду енергије за пвај перипд пд најмаое девет пдстп прпсјешне финалне дпмаће
пптрпщое енергије кпја се пстварила у перипду пд 2006.-2010. гпдине.
Акципни план пбухвата перипд пд 2010. дп 2018. гпдине са међуциљевима у 2012. и 2015.
гпдини. Овај акципни план је пбухватип и перипд пд 2010. дп 2012. гпдине, јер раније није
дпнесен акципни план кпји је требалп да пбухвати наведени перипд. Ппстигнуте ущтеде у
пптрпщои енергије за перипд 2010. -2012. гпдина, кпје се у пвпм акципнпм плану навпде су
пквирнп прпцијеоене на бази усвпјене линеаризације, апрпксимација и прпгнпза, те искуства
других земаља и пстварених ущтеда кпје су ппстигле у ппшетнпм перипду примјене мјера за
ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти. Све пве прпцјене биће предмет детаљније анализе,
накпн стављаоа у функцију базе ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти шије усппстављаое је
планиранп пвим акципним планпм. Резултати тих анализа биће представљени у нареднпм
акципнпм плану енергетске ефикаснпсти шије дпнпщеое је предвиђенп у 2016. гпдини. У
акципнпм плану такпђе су дате прпцјене п ппрасту пптрпщое енергије и ппстигнутим
ущтедама и за перипд пд 2016.- 2018. гпдине. На пвај нашин ће се при изради нареднпг
акципнпг плана мпћи изврщити анализа спрпведених мјера за ппбпљщаое енергетске
ефикаснпсти и пцијенити оихпва дјелптвпрнпст, те на пснпву тпга инпвирати ппстпјеће мјере
са циљем дпстизаоа усвпјених циљева за ущтеде у пптрпщои енергије дп краја 2018. гпдине.
Акципни план за енергетску ефикаснпст Републике Српске садржи ппис мјера за ппбпљщаое
енергетске ефикаснпсти у Републици Српскпј кпје се планирају спрпвести какп би се пстварили
циљеви у пбласти енергетске ефикаснпсти у перипду пд 2010. дп 2018. гпдине и какп би се
удпвпљилп захтјевима да јавни сектпр буде предвпдник активнпсти на ппдрушју примјене
мјера за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти.

3

Енергетска ефикаснпст има знашајну улпгу у енергетскпј пплитици Републике Српске, щтп
се мпже видјети и у Стратегији развпја енергетике Републике Српске дп 2030. гпдине кпју је
Нарпдна скупщтина Републике Српске усвпјила у мају 2012. гпдине и гдје је енергетскпј
ефикаснпсти датп знашајнп мјесту. Бпља ефикаснпст свих дијелпва енергетскпг сектпра један је
пд циљева дефинисаних у тпј стратегији, а тп се ппсебнп пднпси на финалну пптрпщоу
енергије.
У дијелу Стратегије развпја енергетике Републике Српске пписује се тренутнп стаое у
сектприма пптрпщое енергије, даје се прпцјена енергетских пптенцијала пп сектприма
(зградарствп, индустрија и сапбраћај), навпде се тренутне препреке за увпђеое мјера за
ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти и предлаже скуп пптребних мјера кпје треба дпнијети
какп би се пне уклпниле. Такпђе је наведен и преглед мјера кпје се мпгу кпристити у циљу
ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти.
Овде је пптребнп навести, да се збпг неппстпјаоа дпвпљнп ппузданих ппдатака п
енергетскпј пптрпщои, ппис тренутне ситуације у сектприма пптрпщое дијелпм заснива на
прпцијеоеним ппдацима. При разматраоу ппстпјећег стаоа, Стратегија је на пснпву анализа и
пдгпварајуће метпдплпгија дала приказ за перипд пд 2000.-2005. гпдине, те прпгнпзе за
перипд дп 2030. гпдине.
У циљу планираоа енергетских пптреба, Влада Републике Српске крајем сваке гпдине (у
децембру) усваја Енергетски биланс Републике Српске за наредну гпдину кпји се дпнпси са
циљем да се биланснпм метпдпм утврде и пбезбиједе енергетске пптребе за нпрмалнп
снабдијеваое енергијпм Републике Српске, тј. оене привреде и станпвнищтва. Овај збирни
енергетски биланс представља гпдищои приказ стаоа свих енергија са трансфпрмацијама.
Збпг пгранишеоа у ппгледу дпступнпсти детаљнијих ппдатака п ппјединим енергентима и
трансфпрмацијама кап и прпблема евидентираоа ппдатака п енергентима кпји се набављају
или прпизвпде у једнпм ентитету а без прецизнијих ппказатеља трпще у другпм ентитету
Бпсне и Херцегпвине (гприва за трансппрт, нафтни деривати, дип угља, дип пгревнпг дрвета и
др.), 2010 гпдине дпнесен је Правилник п Енергетскпм билансу Републике Српске кпјим је
дефинисана пбавеза дпстављаоа ппдатака пд стране привредних субјеката шији је рад
знашајан за впђеое енергетске аналитике, шиме се ппбпљщала ташнпст и вјерпдпстпјнпст
ппдатака кпји се кпристе при изради Енергетскпг биланса Републике Српске. Енергетски
биланси су усклађени са ЕУРОСТАТ метпдплпгијпм.
Анализа представљена у пвпм акципнпм плану дијелпм је базирана на прпцијеоенпј
финалнпј пптрпщои енергије (пдређени истпријски ппдаци п пптрпщои енергије недпстају те
је изврщена линеаризација дпступних ппдатака у циљу пппуоаваоа празнина), щтп
представља главну препреку:
а) детаљнпм разматраоу пптрпщое енергије (пп оенпј структури и кприщћеним
гпривима) у стамбенпм и услужнпм сектпру, индустрији, сапбраћају и другим
сектприма
б) праћеоу утицаја мјера за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти
Овај Акципни план треба да пмпгући праћеое пплитике енергетске ефикаснпсти и оене
реализације у сљедеће три гпдине (перипд пд 2013.-2015.). У 2016. гпдини на пснпву
пстварених резултата у спрпвпђеоу пвпг акципнпг плана припремиће се нпви акципни план
кпји ће пбухватити детаљну анализу и вјерпдпстпјан прпрашун пстварених ущтеда у пптрпщои
енергије за перипд пд 2010.- 2012., те анализу пстварених резултата у перипду пд 2013. - 2015.
гпдине и на пснпву тпга редефинисане циљеве за перипд 2016. - 2018. гпдина. Практишнп ће пн
представљати трећи акципни план кпји су земље шланице Енергетске заједнице дужне
израдити у првпј пплпвини 2016. гпдине.
Сущтина Акципнпг плана састпји се у ревизији ппстпјећих и дпнпщеоу нпвих мјера кпјима
би се имплементирале три директиве Еврппске уније а кпје се пднпсе на енергетску
ефикаснпст:
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- Директива 2006/32/ЕЦ п енергетскпј ефикаснпсти кпд финалне пптрпщое енергије и
енергетским услугама;
- Директива 2010/31/ЕУ п енергетским карактеристикама зграда;
- Директива 2010/30/ЕУ п пзнашаваоу прпизвпда кпји кпристе енергију .
Оснпва закпнске регулативе за енергетску ефикаснпст у Републици Српскпј садржана је у
следећим прпписима:
- Закпн п енергетици (Службени гласник Републике Српске, брпј 49/11);
- Закпн п Фпнду и финансираоу защтите живптне средине Републике Српске (Службени
гласник Републике Српске, брпј 117/11);
- Закпн п пбнпвљивим извприма енергије и ефикаснпј кпгенерацији (Службени гласник
Републике Српске, брпј 39/13);
- Закпн п уређеоу прпстпра и грађеоу (Службени гласник Републике Српске, брпј 40/13);
- Закпн п енергетскпј ефикаснпсти (Службени гласник Републике Српске, брпј (59/13).
Закпнпм п енергетици уређују се пснпве енергетске пплитике Републике Српске, дпнпщеое
стратегије развпја енергетике, планпва, прпграма и других аката за оенп спрпвпђеое,
пснпвна питаоа регулисаоа и пбављаоа енергетских дјелатнпсти, кприщћеое пбнпвљивих
извпра енергије и услпви за пствариваое енергетске ефикаснпсти. Циљ пвпг закпна је да
заједнп са другим закпнима кпјима се уређује пбављаое енергетских дјелатнпсти, пбезбиједи
правне претппставке за сигурнп и квалитетнп снабдијеваое купаца енергијпм пп нашелима
кпнкурентскпг енергетскпг тржищта и пдрживпг развпја, уз ефикаснп кприщћеое енергије и
защтиту живптне средине.
Закпнпм п Фпнду и финансираоу защтите живптне средине Републике Српске уређује се
статус, дјелатнпст, прганизација, прихпди и нашин кприщћеоа средстава Фпнда за защтиту
живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске, кап и услпви, ппступак и нашин
финансираоа защтите живптне средине и енергетске ефикаснпсти.
Закпнпм п пбнпвљивим извприма енергије и ефикаснпј кпгенерацији уређује се планираое
и ппдстицаое прпизвпдое и пптрпщое енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј
кпгенерацији, технплпгије за кприщћеое пбнпвљивих извпра енергије, мјере ппдстицаја за
прпизвпдоу електришне енергије кприщћеоем пбнпвљивих извпра енергије и у ефикаснпј
кпгенерацији, спрпвпђеое система ппдстицаоа прпизвпдое енергије из пбнпвљивих извпра и
изградоа ппстрпјеоа за прпизвпдоу електришне енергије из пбнпвљивих извпра енергије и
друга питаоа пд знашаја за пву пбласт. Циљ пвпг закпна је да прпмпвище прпизвпдоу
електришне и тпплптне енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији и упптребу
енергије из пбнпвљивих извпра у сапбраћају.
Закпнпм п уређеоу прпстпра и грађеоу уређује се систем прпстпрнпг планираоа и
уређеоа прпстпра, припрема, израда и дпнпщеое дпкумената прпстпрнпг уређеоа,
лпкацијски услпви, уређеое грађевинскпг земљищта, издаваое дпзвпла за грађеое, врсте и
садржај технишке дпкументације, грађеое пбјеката и међуспбни пднпси између ушесника у
грађеоу, упптребa и уклаоаое пбјеката, легализација пбјеката, те друга питаоа пд знашаја за
уређеое прпстпра, грађевинскп земљищте и грађеое пбјеката. У пбласти енергетске
ефикаснпсти зграда пвим закпнпм је прпписанп да се енергетске карактеристике зграда
утврђују издаваоем цертификата п енергетским карактеристикама зграде, а на пснпву
дпстављенпг извјещтаја п изврщенпм енергетскпм прегледу зграде кпји је изврщила
прганизација кпја испуоава прпписане услпве за врщеое енергетских прегледа зграда. Овим
закпнпм прпписанп је и да цертификат п енергетским карактеристикама зграде шини саставни
дип технишке дпкументације кпја се прилаже уз захтјев за издаваое упптребне дпзвпле.

5

Закпнпм п енергетскпј ефикаснпсти уређује се енергетска ефикаснпст у финалнпј
пптрпщои, дпнпщеое планпва за унапређиваое енергетске ефикаснпсти и оихпвп
спрпвпђеое, прганизација ппслпва на унапређиваоу енергетске ефикаснпсти, мјере за
ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти и нашини финансираоа енергетске ефикаснпсти. Главни
циљ закпна јесте да се пбезбиједи и ппдржи раципналнп и пдрживп кприщћеое енергије,
шиме би се дппринијелп сигурнијем снабдијеваоу енергијпм, ппвећаоу стппе заппсленпсти,
кпнкурентнпсти и защтити живптне средине. Такви би се циљеви мпгли ппстићи
усппстављаоем тржищта за услуге енергетске ефикаснпсти, прпмјенпм навика и ппнащаоа у
вези кприщћеоа енергије, реализацијпм прпграма и прпјеката за ппбпљщаое енергетске
ефикаснпсти и спрпвпђеоем дугпрпшних мјера за ппвећаое енергетске ефикаснпсти. Овим
закпнпм предвиђенп је увпђеое енергетскпг меначмента за велике и јавне пптрпщаше
енергије, те фпрмираое тржищта енергетских услуга и других мјера за ефикаснп кприщћеое
енергије.
Кљушни пргани за спрпвпђеое пвих закпна у дијелу кпји се пднпсе на енергетску
ефикаснпст су:
- Министарствп индустрије, енергетике и рударства;
- Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију;
- Фпнд за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске (Фпнд).
Министарствп индустрије, енергетике и рударства је између псталпг надлежнп за впђеое
електрпенергетске пплитике, планираое и впђеое електрпенергетске стратегије,
електрпенергетскп билансираое и дугпрпшнп планираое, праћеое сигурнпсти и квалитета
снабдијеваоа енергијпм, развпј и изградоу електрпенергетских пбјеката, дпдјелу кпнцесија за
истраживаое, градоу и експлпатацију енергетских пбјеката, прпмпцију и впђеое енергетске
ефикаснпсти, прпмпцију пбнпвљивих извпра електришне енергије, ушещће у активнпстима у
ппдрушјима енергетике и кприщћеоа прирпдних ресурса на међунарпднпм плану,
прпизвпдоу и прераду нафте и нафтних деривата, прирпдни гас, прпизвпдоу и прпмпвисаое
упптребе бипгприва, кап и за анализу стаоа и ппслпваоа предузећа из пбласти енергетике.
Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију је између псталпг
надлежнп за интегралнп планираое и уређеое прпстпра, примјену Прпстпрнпг плана
Републике, управни надзпр, ревизију и даваое сагласнпсти на прпстпрне планпве јединица
лпкалне сампуправе и ппсебних ппдрушја, на урбанистишке и регулаципне планпве, ревизију
прпстпрнп-планске
дпкументације,
развпјне прпграме
и
инвестиципнп-технишке
дпкументације пд ппсебнпг интереса за Републику, урбанистишкп планираое, грађеое,
усппстављаое јединствене централне базе ппдатака п прпстпру Републике, даваое
пвлащћеоа правним и физишким лицима за пбављаое дјелатнпсти у дјелпкругу Министарства,
испитиваое и струшнп псппспбљаваое, уређеое грађевинскпг земљищта, прпизвпдоу
грађевинскпг материјала, развпј и услуге у пбласти грађевинарства, стамбену изградоу и оенп
финансираое, интегралну защтиту и унапређеое живптне средине и прирпде уппщте, ушещће
у реализацији прпјеката финансираних пд стране међунарпдних финансијских прганизација у
пбласти защтите живптне средине. У пбласти енергетске ефикаснпсти надлежнп је за
прпписиваое енергетских карактеристика зграда и нашина израшунаваоа тпплптних и
енергетских карактеристика за нпве и ппстпјеће пбјекте, кап и услпва, садржаја и нашина
издаваоа енергетскпг цертификата зграде.
Фпнд је надлежaн за ппслпве у вези са прикупљаоем средстава, кап и финансираоем
припреме, прпвпђеоа и развпја прпграма, прпјеката и слишних активнпсти у ппдрушју пшуваоа,
пдрживпг кприщћеоа, защтите и унапређиваоа живптне средине, те у пбласти енергетске
ефикаснпсти и кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије утврђене Закпнпм п Фпнду, а
нарпшитп:
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- струшне и друге ппслпве у вези са прибављаоем, управљаоем и кприщћеоем средстава
Фпнда,
- иницираое, финансираое, ппсредпваое и кпнтрплу реализације прпјеката из дјелпкруга
рада Фпнда
- ппсредпваое у вези са финансираоем защтите живптне средине, енергетске
ефикаснпсти и пбнпвљивих извпра енергије, из средстава међунарпдних прганизација,
финансијских институција и тијела, кап и страних правних и физишких лица,
- кпнтинуиранп праћеое прпграма, прпјеката и псталих активнпсти крпз мјерљиве ефекте
защтите живптне средине, кплишину ущтеђене енергије и нпвца, и смаоеое емисије
загађиваша,
- впђеое пдвпјених база ппдатака п прпграмима, прпјектима и слишним активнпстима из
ппдрушја защтите живптне средине, енергетске ефикаснпсти и пбнпвљивих извпра
енергије, те п пптребним и распплпживим финансијским средствима за оихпвп
пствариваое,
- ппдстицаое, усппстављаое и пствариваое сарадое са међунарпдним и дпмаћим
финансијским институцијама и другим правним и физишким лицима ради финансираоа
защтите живптне средине, енергетске ефикаснпсти, кап и пбнпвљивих извпра енергије у
складу са интересима защтите живптне средине Републике, стратещким дпкументима,
акципним и санаципним планпвима и другим планпвима и прпграмима, кап и
закљушеним међунарпдним угпвприма за намјене утврђене пвим закпнпм,
- пбављаое других ппслпва кпји су у вези са ппдстицаоем и финансираоем защтите
живптне средине, енергетске ефикаснпсти и пбнпвљивих извпра енергије, утврђених
прпписима кпјима се регулище пва пбласт.
Према пбавезама дефинисаним Закпнпм п уређеоу прпстпра и грађеоа Фпнд прганизује
Ппсебну струшну пбуку за пбављаое енергетских прегледа, те на пснпву дпстављенпг
извјещтаја п изврщенпм енергетскпм прегледу издаје енергетски цертификат. Према истпм
закпну Фпнд је надлежан и за пбављаое сљедећих ппслпва кпји се пднпсе на енергетску
ефикаснпст:
- ушествују у спрпвпђеоу ппступка за избпр и финансираое или суфинансираое прпјеката
кпји се пднпсе на ппвећаое енергетске ефикаснпсти и смаоеое укупне пптрпщое
енергије у зградама из средстава кпја се за те намјене издвајају према ппсебним
прпписима, кап и средстава кпја се за пве намјене пбезбиједе из дпнација, грантпва или
кредитних задужеоа Републике и слишнп,
- усппставља и впди базе ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти зграда и издатим
енергетским цертификатима,
- спрпвпди независну кпнтрплу издатих енергетских цертификата,
- предлаже прпјекте за ппвећаое енергетске ефикаснпсти у јавнпм сектпру,
- врщи прпмпцију мјера енергетске ефикаснпсти, те инфпрмище и ппдстише интерес
јавнпсти п знашају и ефектима енергетске ефикаснпсти и
- изврщава и друге ппслпве у складу са пвим закпнпм.
Према пбавезама из Закпна п енергетскпј ефикаснпсти Фпнд ушествује у изради и праћеоу
реализације Акципнпг плана енергетске ефикаснпсти Републике Српске, затим у изради и
праћеоу реализације акципних планпва јединица лпкалне сампуправе Републике Српске, те у
изради и праћеоу реализације плана за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти Великих
пптрпщаша енергије. Такпђе Фпнд према пвпм закпну, а у циљу пбезбјеђеоа највећег нивпа
дпступнпсти инфпрмација, усппставља и впди базу ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
Закпн п енергетскпј ефикаснпсти налаже дпнпщеое Акципнпг плана енергетске
ефикаснпсти Републике Српске у рпку пд щест мјесеци пд дана ступаоа на снагу закпна.
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Акципни план припремају Министарствп индустрије, енергетике и рударства и Министарствп
за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију у сарадои са Министарствпм финансија и
Фпндпм а пп пптреби се у оегпву израду мпгу укљушити и други републишки пргани управе, те
наушне, пбразпвне и истраживашке институције. Са циљем праћеоа реализације Акципнпг
плана прпписанп је да Влада усваја Гпдищои извјещтај п реализацији Акципнпг плана кпји
припремају Министарствп индустрије, енергетике и рударства и Министарствп за прпстпрнп
уређеое, грађевинарствп и екплпгију у сарадои са Фпндпм.
Кпнтрпла и пдгпвпрнпст за надзпр ствпренпг пквира утврђенпг у пднпсу на циљ дефинисан
у пквиру пвпг акципнпг плана је у надлежнпсти Министарства индустрије, енергетике и
рударства и Министарства за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију, с тим щтп
знашајан дип пдгпвпрнпсти за спрпвпђеое циљева дефинисаних у акципнпм плану има и Фпнд
кпји између псталпг впди и централну базу ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти. Једна пд
знашајнијих улпга кпју Фпнд има јесте иницираое спрпвпђеоа мјера датих у Акципнпм плану
енергетске ефикаснпсти Републике Српске и пружаое ппмпћи министарствима у тпм смислу,
кап и верификација ппстигнутих ущтеда енергије кап резултат увпђеоа енергетскпг
меначмента, енергетских услуга и псталих мјера за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти,
укљушујући ппстпјеће мјере за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти, те саппщтаваое
резултата, щтп је планиранп усппстављаоем и впђеоем базе ппдатака п енергетскпј
ефикаснпсти.
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1.

ПОЧЕТНЕ ВРИЈЕДНОСТИ

Тренутни нивп дпступнпсти статистишких ппдатака у Републици Српскпј не пмпгућава ташан
прпрашун укупне финалне пптрпщое енергије (ФПЕ), али уз увпђеое пдређенпг нивпа
апрпксимација и кпмбинпваоем статистишких ппдатака из вище извпра са резултатима
разлишитих стратещких дпкумената, мпгуће је приближнп прпцијенити оену вриједнпст.
Укупна дпмаћа финална пптрпщоа енергије у Републици Српскпј за базну 2010. гпдину
(2010. гпдинa је изабрана кап базна гпдина за приказиваое пптрпщое енергије) према
званишним ппдацима изнпси пкп 42,57 РЈ, а оена расппдјела пп сектприма пптрпщое
приказана је у таб. 1.1. С пбзирпм да ппстпје пдређене празнине у истпријским ппдацима
везанп за пптрпщоу енергије, упптријебљена је линеарна анализа, кпја је дала вриједнпсти
финалне пптрпщое енергије за статистишке ппдатке кпји нису дпступни. Ове апрпксимације
унпсе пдређена пдступаоа финалне пптрпщое енергије у ппређеоу са званишним ппдацима п
финалнпј пптрпщои енергије за 2010. гпдину, збпг шега су исте кпригпване.
У таб. 1.1 приказане су вриједнпсти финалне пптрпщое енергије пп сектприма за 2010.
гпдину, према званишним ппдацима, кап и кпригпване вриједнпсти кпје су дпбијене
примјенпм линеаризације.
Таб.1.1 Финална пптрпшоа енергије за базну 2010. гпдину у Републици Српскпј
Финална пптрпщоа енергије
за 2010. г. – званишна
статистика (РЈ)

Финална пптрпщоа енергије
за 2010. г. - исправљенп
упптребпм линеаризације (РЈ)

ФПЕстамбени
ФПЕуслуге
ФПЕиндустрија
ФПЕсапбраћај

25,24
3,18
6,7
7,45

26,31
3,23
6,6
7,45

Укупнп

42,57

43,60

На пснпву претхпднпг, кпригпвана вриједнпст финалне пптрпщое енергије за 2010. гпдину у
изнпсу пд 43,60 PЈ је кприщћена за пдређиваое прпсјешне финалне пптрпщое енергије за
перипд 2006-2010. гпдина, а кпја се кпристи за пдређиваое индикативнпг циља за ущтеду
енергије у перипду пд 2010-2018. гпдине.

1.1.

Индикативни циљеви за ущтеде енергије

На пснпву захтјева Директиве 2006/32/ЕЦ, Република Српска је усвпјила индикативни циљ
ущтеде енергије пд 9% пд прпсјешне финалне дпмаће пптрпщое енергије у перипду пд 20062010. гпдине, а кпја изнпси 41,88 РЈ. Тп знаши да би у перипду пд девет гпдина, тј. пд 2010. дп
2018. гпдине, активнпстима у пбласти енергетске ефикаснпсти требалп псигурати укупне
ущтеде у пптрпщои енергије у изнпсу пд 3,77 PJ.
Прпрашун индикативнпг циља изведен је у складу са метпдплпгијпм кпја је дата у Анексу I
директиве 2006/32/ЕЦ. Индикативни циљ је израшунат на пснпву прпсјешне финалне пптрпщое
енергије за перипд пд 2006-2010. гпдине. Збпг знашајнпг недпстатка статистишких ппдатака п
финалнпј пптрпщои енергије у Републици Српскпј изврщене су пдређене апрпксимације какп
би се пппуниле празнине кпд ппдатака за наведенп раздпбље, щтп ће у наредним ппглављима
бити детаљније пбразлпженп.
Таб. 1.2 приказује финалну пптрпщоу енергије у Републици Српскпј у перипду пд 2006.2010. гпдине, те усвпјени индикативни циљ за ущтеду у пптрпщои енергије.

9

Таб. 1.2 Финална пптрпшоа енергије у перипду пд 2006.-2010. гпдине
Укупна финална пптрпщоа енергије у Републици Српскпј
2006
2007
2008
2009
2010
Финална пптрпщоа енергије
40,09
40,86
42,80
42,05
43,60
Стамбени сектпр
23,5
24,19
24,97
25,79
26,32
Услуге
2,63
2,58
2,99
2,96
3,23
Индустрија
7,83
7,96
7,83
6,54
6,60
Сапбраћај
6,13
6,13
7,01
6,76
7,45
Прпсјешна финална пптрпщоа енергије за перипд 2006-2010. гпдина
41,88
Индикативни циљ за ущтеду енергије у 2018. (9%)
3,77
Средопрпшни циљ за ущтеду енергије у 2012. (0,49%)
0,20
Средопрпшни циљ за ущтеду енергије у 2015. (3,34%)
1,40
РЈ

Збпг вепма специфишних услпва у сектпру енергетске ефикаснпсти (закпнски пквир недавнп
усвпјен, нису јпщ дпнесени сви пптребни ппдзакпнски акти, недпвпљнп развијен систем
прикупљаоа ппдатака, низак нивп јавне свијести п знашају енергетске ефикаснпсти, недпстатак
финансијских механизама, итд.), Република Српска је примијенила ппстепени приступ у
ппстизаоу свеукупнпг индикативнпг циља за ущтеду енергије.
Перипд пд 2010-2018. гпдине је ппдијељен у три ппдперипда, кпји ппстављају два ппсредна
циља и тп за 2012. и 2015. гпдину. У тпм ппгледу, ппстепен приступ предвиђа најинтензивније
активнпсти у задоем перипду дпк први и други перипд имају нижи нивп интензитета, щтп се
мпже видјети на гр. 1.1 и 1.2 кпји приказују приближну дистрибуцију циљева за ущтеде у
пптрпщои енергије пп гпдинама израженп у прпцентима и енергетским јединицама.
10
8
6
[%]
4
2

0
Ущтеде

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

0,4

1,07

2,05

3,34

4,85

6,73
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Гр. 1.1 Временски расппред индикативних циљева за уштеду енергије (%)
4
3,5
3
2,5
*РЈ+ 2
1,5
1
0,5
0

Ущтеде

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

0,2

0,45

0,86

1,4

2,03

2,82

3,77

Гр. 1.2 Временски расппред индикативних циљева за уштеду енергије (PJ)
Индикативни циљ за ущтеду енергије за 2012. гпдину је ппстављен на нискпм нивпу збпг
шиоенице да је дп тпг времена билп малп активнпсти у пбласти енергетске ефикаснпсти, а није
ппстпјап ни пдгпварајући закпнски пквир. Такпђе није билп уређенп прикупљаое неппхпдних
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ппдатака за праћеое енергетске ефикаснпсти, па су пстварене вриједнпсти за ппбпљщаое
енергетске ефикаснпсти у 2012. гпдини пквирнп прпцијеоене, щтп ће бити предмет ппсебне
анализе у нареднпм акципнпм плану.
С пбзирпм да је закпнски пквир за енергетску ефикаснпст у Републици Српскпј усвпјен
ппшеткпм 2013. гпдине, пшекује се интензивираое активнпсти за ппстизаое укупнпг
индикативнпг циља у 2018. гпдини. Из тпг разлпга је други средопрпшни циљ за 2015. гпдину
ппстављен на нещтп већи нивп и представља смаоеое пд 3,34% пд прпсјешне финалне
пптрпщое енергије за перипд 2006-2010. гпдина. Најинтензивније активнпсти се пшекују у
трећем перипду тј. пд 2016-2018. гпдине, са циљем ппстизаоа ущтеда у пптрпщои енергије дп
краја 2018. гпдине пд 9% пд прпсјешне финалне пптрпщое енергије.

1.2.

Дистрибуција индикативнпг циља пп сектприма пптрпщое енергије

Акципни план енергетске ефикаснпсти Републике Српске је ппставип апсплутне вриједнпсти
за ущтеду енергије кпје треба пстварити дп краја 2018. гпдине. Планиранп је да се ппстављени
циљеви ппстигну и крпз два средопрпшна циља, за 2012. и 2015. гпдину. Дистрибуција
индикативнпг циља пп сектприма дата је у таб. 1.3.
Таб. 1.3 Дистрибуција индикативнпг циља за уштеду енергије пп сектприма
Сектпр
пптрпщое

Дистрибуција
циља дп 2018. (РЈ)

Удип циља
(%)

Стамбени
сектпр

1,75

46,42%

Услуге

0,50

13,26%

Индустрија

1,25

33,16%

Сапбраћај

0,27

7,16%

Укупнп

3,77

100%

Наппмене
Циљ пд 1,75 PЈ смаоеоа дп краја 2018. ће се ппстићи
путем ппстизаоа средопрпшних циљева пд 0,09 PЈ на
крају 2012. и 0,57 PЈ у 2015. гпдини.
Циљ пд 0,50 PЈ смаоеоа дп краја 2018. ће се ппстићи
путем ппстизаоа средопрпшних циљева пд 0,01 PЈ на
крају 2012. и 0,18 PЈ у 2015. гпдини.
Циљ пд 1,25 PЈ смаоеоа дп краја 2018. ће се ппстићи
путем ппстизаоа средопрпшних циљева пд 0,10 PЈ на
крају 2012. и 0,59 PЈ у 2015. гпдини.
Циљ пд 0,27 PЈ смаоеоа дп краја 2018. ће се ппстићи
путем ппстизаоа средопрпшнпг циља пд 0,06 PЈ у
2015. гпдини.
Циљ пд 3,77 PЈ смаоеоа дпкраја 2018. ће се ппстићи
путем ппстизаоа средопрпшних циљева пд 0,2 PЈ на
крају 2012. и 1,4 PЈ у 2015. гпдини.

Гр. 1.3 приказују приближну дистрибуцију циљева за ущтеде у пптрпщои енергије пп
гпдинама за разлишите сектпре израженп у енергетским јединицама (РЈ).
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

*РЈ+

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Стамбени сектпр

0

0,09

0,15

0,31

0,57

0,86

1,25

1,75

Услуге

0

0,01

0,05

0,11

0,18

0,27

0,37

0,5

Индустрија

0

0,1

0,25

0,41

0,59

0,79

1,02

1,25

Сапбраћај

0

0

0

0,03

0,06

0,11

0,18

0,27

Гр. 1.3 Временски расппред индикативних циљева за уштеду енергије пп сектприма (РЈ)
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1.3.

Прпграми за ппстизаое индикативних циљева за ущтеду енергије

Прпграми за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у пквиру пвпг акципнпг плана ппкривају
пптребе пдређених сектпра са циљем ппстизаоа сектпрских циљева у ущтеди енергије. Са
друге стране, хпризпнталне и међусектпрске мјере треба да ппбпљщају закпнпдавни и
институципнални пквир кпји треба да псигура пдгпварајуће пкружеое за спрпвпђеое
сектпрских мјера. Оснпвни закпни кпји уређују енергетску ефикаснпст већ су усвпјени (Закпн п
енергетскпј ефикаснпсти, Закпн п уређеоу прпстпра и грађеоу, Закпн п пбнпвљивим извприма
енергије и ефикаснпј кпгенерацији и Закпн п Фпнду и финансираоу защтите живптне средине),
а у тпку 2013. и 2014. гпдине усвпјиће се и неппхпдни ппдзакпнски акти кпји су пптребни за
пптпунп прпвпђеое закпнских пдредби из пбласти енергетске ефикаснпсти.
Следеће табеле представљају сектпрске и међусектпрске/хпризпнталне мјере кап дип
укупнпг имплементаципнпг пквира за пбласт енергетске ефикаснпсти у Републици Српскпј
(таб. 1.4 и 1.5).
Таб. 1.4 Приказ сектпрских мјера за ппстизаое индикативнпг циља за уштеду енергије
Мјере за ппбпљщаое енергетске
ефикаснпсти, планиране за ппстизаое
дефинисанпг индикативнпг циља
Прпграми у стамбенпм сектпру
Д1: Ознашаваое уређаја за дпмаћинства
пзнакпм енергетске ефикаснпсти
Д2: Обнпва ппстпјећих стамбених зграда и
ппјединашних (ппрпдишних) кућа и
изградоа нпвих зграда према
принципима енергетске ефикаснпсти
Д3: Енергетски ефикасни системи гријаоа,
климатизације и вентилације
Д4: Обрашун трпщкпва za утрпщену
енергију у вищестамбеним зградама и
другим зградама према стварнпј
пптрпщои енергије
Д5: Прпизвпдоа енергије из пбнпвљивих
извпра у сврху ппвећаоа енергетске
ефикаснпсти
Укупнп за стамбени сектпр
Прпграми у сектпру услуга
У1: Енергетски ефикаснп кприщћеое
електришне енергије у кпмерцијалним
и јавним зградама
У2: Енергетски ефикасни системи гријаое,
климатизација и вентилација у
кпмерцијалним и јавним зградама
У3: Енергетски ефикасна пбнпва
ппстпјећих и изградоа нпвих зграда
према принципима енергетске
ефикаснпсти
У4: Увпђеое енергетскпг меначмента у
јавне зграде
У5: Прпизвпдоа енергије из пбнпвљивих
извпра у сврху ппвећаоа енергетске
ефикаснпсти

Гпдищоа
ущтеда енергије
пшекивана дп
краја 2012 (РЈ)

Гпдищоа
ущтеда енергије
пшекивана дп
краја 2015 (РЈ)

Гпдищоа
ущтеда енергије
пшекивана дп
краја 2018 (РЈ)

0,004

0,03

0,09

0,064

0,39

1,21

0,009

0,06

0,18

0,009

0,06

0,18

0,004

0,03

0,09

0,09

0,57

1,75

0,001

0,01

0,03

0,0025

0,043

0,12

0,004

0,072

0,20

0

0,005

0,01

0,0005

0,014

0,04
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У6: Ппбпљщаое енергетскe ефикаснпсти у
мрежи впдпснабдијеваоа
У7: Ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти
кпд улишне расвјете
Укупнп за сектпр услуга
Прпграми у индустријскпм сектпру
И1: Ппбпљщаое ефикаснпсти
индустријских прпцеса
И2: Енергетска ефикаснпст нестамбених
зграда
И3: Кпгенерација
И4: Инсталација система за прпизвпдоу
енергије из пбнпвљивих извпра
енергија за индустријске сврхе
Укупнп за индустријски сектпр
Прпграми у сектпру сапбраћаја
С1: Обнпва впзнпг парка впзила у јавнпм и
кпмерцијалнпм сектпру
С2: Инфпрмативне кампаое п енергетски
ефикаснпм ппнащаоу у сапбраћају и
ппказне (пилпт) активнпсти
С3: Мјере сапбраћајне инфраструктуре са
ефектима ущтеде енергије
Укупнп за сектпр сапбраћаја
УКУПНЕ УШТЕДЕ ЗА СВЕ СЕКТОРЕ

0,0005

0,018

0,05

0,0015

0,018

0,05

0,01

0,18

0,50

0.055

0,28

0,60

0.015

0,11

0,25

0.015

0,1

0,20

0.015

0,1

0,20

0,10

0,59

1,25

0

0,01

0,05

Индиректне
ущтеде

Индиректне
ущтеде

Индиректне
ущтеде

Индиректне
ущтеде
0
0,2

Индиректне
ущтеде
0,06
1,4

Индиректне
ущтеде
0,27
3,77

Индустрија

Сапбраћај

Х1: Даље унапређиваое закпнпдавнпг,
регулатпрнпг и институципналнпг пквира за
пбласт енергетске ефикаснпсти
Х2: Спрпвпђеое инфпрмативних кампаоа п
знашају енергетске ефикаснпсти
Х3: Усппстављаое и впђеое базе ппдатака п
енергетскпј ефикаснпсти
Х4: Израда и усвајаое стратещких дпкумената за
енергетску ефикаснпст
Х5: Јашаое Фпнда за защтиту живптне средине и
енергетску ефикаснпст Републике Српске
Х6: Енергетска ефикаснпст у јединицама лпкалне
сампуправе
Х7: Јашаое енергетске ефикаснпсти у пбразпваоу
Х8: Имплементација щема за квалификацијску
акредитацију и цертификацију (енергетски
прегледи)
Х9: Мјереое пптрпщое енергије

Сектпр
услуга

Међусектпрске и хпризпнталне мјере

Стамбени
сектпр

Таб. 1.5 Приказ међусектпрских и хпризпнталних мјера за ппстизаое индикативнпг циља
за уштеде енергије

x

x

x

x

x

x

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

x

x

x

x

x

х
х

х

x
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1.4.

Праћеое спрпвпђеоа ппстављених индикативних циљева за ущтеде енергије

Индикативни циљеви кпји су ппстављени у пвпм акципнпм плану су предмет свепбухватнпг
система мпнитпринга и евалуације. За пптребе праћеоа пствариваоа напретка у пбласти
енергетске ефикаснпсти Фпнд ће усппставити и впдити јединствену базу ппдатака п
енергетскпј ефикаснпсти на ппдрушју Републике Српске. Овај прпцес је ппстављен у акципнпм
плану крпз хпризпнталну мјеру Х3. Ова база ппдатака ће сигурати дпвпљнп инфпрмација за
квалитетнп праћеое спрпвпђеоа ппстављених индикативних циљева за ущтеде у пптрпщои
енергије. Закпн п енергетскпј ефикаснпсти и Закпн п уређеоу прпстпра и грађеоу су
дефинисали пснпвне ппдатке кпји се прикупљају у сврху впђеоа базе ппдатака п енергетскпј
ефикаснпсти, кап и субјекте кпји су дужни да их дпстављају и рпкпве у кпјима се тражени
ппдаци мпрају дпставити. Детаљније ствари у вези садржаја, структуре и нашина прикупљаоа и
пружаоа инфпрмација за пптребе впђеоа базе ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти, кап и
дпступнпст пвих инфпрмација јавнпсти прпписаће Фпнд.

1.5.

Преглед пптрпщое енергије

Таб. 1.6 приказује укупну финалну пптрпщоу енергије у Републици Српскпј у перипду пд
2006.-2010. гпдине. Ппдаци за 2010. гпдину су кпригпвани упптребпм линеаризације.
Таб. 1.6 Финалнa пптрпшоа енергије у Републици Српскпј у перипду 2006.-2010. гпдина
Стамбени сектпр
Услуге
Индустрија
Сапбраћај
Укупнп

2006.
23,5
2,63
7,83
6,13
40,09

2007.
24,19
2,58
7,96
6,13
40,86

2008.
24,97
2,99
7,83
7,01
42,80

2009.
25,79
2,96
6,54
6,76
42,05

2010.
26,32
3,23
6,60
7,45
43,60

Примијеоена метпдплпгија за пдређиваое финалне пптрпщое енергије је кпристила
распплпживе званишне статистишке ппдатке за ппјединашне сектпре пптрпщое енергије, али је
збпг недпстатка ппјединих ппдатака примијеоен и пдређени нивп апрпксимација какп би се
надппунили ппдаци кпји недпстају. Из тих разлпга су кпригпване вриједнпсти финалне
пптрпщое енергије за 2010. гпдину. Какп је већ наведенп, ФПЕ за базну 2010. гпдину у
Републици Српскпј кпригпвана линеаризацијпм изнпси 43,60 РЈ, а оена расппдјела пп
сектприма пптрпщое енергије приказана је на гр. 1.4. Мпже се примијетити да највећи
прпценат пптрпщое енергије припада стамбенпм сектпру и пвај сектпр ушествује са прекп 60%
у укупнпј финалнпј пптрпщои енергије.
26,32РЈ;
60,37%
3,23РЈ; 7,41%

7,45РЈ;
17,09%

Стамбени сектпр

Услуге

6,6РЈ; 15,14%

Индустрија

Сапбраћај

Гр.1.4 Финална пптрпшоа енергије пп сектприма за 2010. (исправљенп линеаризацијпм)
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2.

СТАМБЕНИ СЕКТОР (ДОМАЋИНСТВА)

Стамбени сектпр је највећи пптрпщаш финалне енергије у Републици Српскпј са ушещћем пд
нещтп вище пд 60% у пднпсу на укупну финалну пптрпщоу енергије. Највећи дип укупне
пптрпщое енергије у зградама трпщи се на загријаваое прпстпра и припрему тппле впде
(нещтп вище пд 80%). На пснпву истраживаоа кпје су спрпвели Сплузипна (Шпанија),
Енергетски институт Хрвпје Ппжар (Хрватска), Екпнпмски институт Баоа Лука (БиХ) и Рударски
институт Тузла (БиХ), а кпји је финансирала Свјетска Банка, 70% дпмаћинстава кпристи спбне
пећи за гријаое, 12% има централнп гријаое, 11% има властите тпплане (у кући или стану), 6%
има централнп гријаое (властита кптлпвница у стамбенпм блпку) и 1% дпмаћинстава се
уппщте не грије. Гпривп кпје се кпристи за гријаое дпмаћинстава кпја су ппвезана са системпм
централнпг гријаоа су: дрвп 32%. прирпдни гас 25%. угаљ 19%. лпжуље 18% и електришна
енергија 6%. Гпривп кпје се кпристи за дпмаћинства кпја се грију на пећи или на властите
тпплане су: дрвп 77%, струја 12%, угаљ 9%, прирпдни гас 2%.
Према стратегији Развпја енергетике Републике Српске, пптрпщоа енергије у стамбенпм
сектпру је мнпгп већа пд прпсјека земаља Еврппске уније и у прпсјеку изнпси пкп 220 kWh/m2.
Највище енергије у зградама се кпристи за загријаваое, и на нивпу Републике Српске, у
зависнпсти п зпнама и климатским услпвима, пптрпщоа тпплптне енергије креће су и дп 200
kWh/m2. Збпг тпга пвај сектпр има и највећи пптенцијал за ппстизаое ущтеда у пптрпщои
енергије. Највеће ущтеде енергије мпгу се ппстићи примјенпм мјера енергетске ефикаснпсти у
циљу смаоеоа тпплптних губитака. Прпцјена је да вище пд 80 пдстп насељених зграда у
Републици Српскпј има незадпвпљавајућу тпплптну защтиту, те би требалп енергетски
пбнпвити пкп 137 хиљада старих стамбених јединица или укупнп 12,25 милипна m2 ппврщине.
Нераципнална пптрпщоа енергије за гријаое, хлађеое, вентилацију, расвјету и другп је
карактеристишна за гптпвп све типпве ппстпјећих зграда стамбене и јавне намјене у Републици
Српскпј. Брпјна искуства развијених земаља, кап и земаља у транзицији ппказују да се
прпвпђеоем мјера енергетске ефикаснпсти мпгу ппстићи ущтеде свих пблика енергије и дп 80
пдстп уз пдржаваое истпг нивпа тпплптнпг, свјетлпснпг и другпг кпмфпра кприсника зграда,
при шему треба нагласити да је вриједнпст ущтеда, шији перипд птплате инвестиција изнпси дп
10 гпдина, пбишнп пкп 60 пдстп. Енергетскпм пбнпвпм неадекватнп тпплптнп изплпваних
зграда смаоила би се пптребна тпплптна енергија за пкп 60 пдстп, првенственп захваљујући
ппвећаоу тпплптне защтите и увпђеоу ефикаснијих технишких система у зграде.
Таб. 2.1 ппказује прпцјену пптрпщое енергије у дпмаћинствима пп глави станпвника на
пснпву ппдатака Републишкпг завпда за статистику РС.
Таб. 2.1 Пптрпшоа енергије пп глави станпвника у Републици Српскпј

Прпцјена брпја дпмаћинстава
Прпцјенa брпја станпвника
Прпсјешан брпј шланпва дпмаћинстава

Укупнп

Урбани

Рурални

374.715

129.285

245.429

1.166.173

405.828

760.345

3,11

3,14

3,41

6.285

4.097,8

2.187,2

14.462,6

9.429,6

5.033

300,4

195,9

104,6

0,008

0,0049

0,0026

Пптрпщоа енергије у дпмаћинствима пп глави станпвника
Електришна енергија, kWh/пп глави
станпвника
Тпплптна енергија, kWh /пп глави
станпвника
Угаљ, kg/пп глави станпвника
3

Прирпдни гас, Sm /пп глави станпвника
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У нареднпј табели приказани су дпступни службени ппдаци п пптрпщои енергије у
стамбенпм сектпру за перипд 2006-2010. гпдина.
Таб. 2.2 Пптрпшоа енергије у стамбенпм сектпру за перипд 2006-2010. гпдина
Пптрпщоа електришне енергије
Пптрпщоа тпплптне енергије
Пптрпщоа прирпднпг гаса
Пптрпщоа угља
Пптрпщоа
нафте
и
нафтних
деривата
Пптрпщоа бипмасе

2006
5,40
-

2007
5,62
0,49
-

2008
5,75
0,972
0,68
-

2009
5,99
1,063
0,067
0,72
-

2010
6,07
1,11
0,075
0,67
1,36

-

-

-

-

15,96

Службени статистишки ппдаци у Републици Српскпј не извјещтавају п пптрпщои енергије из
угља у стамбенпм сектпру, негп самп у ппгледу кплишина угља кпји је дистрибуиран стамбенпм
сектпру. Према Републишкпм завпду за статистику РС, пптрпщоа угља у стамбенпм сектпру у
Републици Српскпј у 2010. гпдини је изнпсила 74.105 тпна. Ппд претппставкпм да је цијела
пптрпщоа ппкривена упптребпм лигнита, прпсјешне калпришне вриједнпсти 11 МЈ/kg,
прпрашун ппказује да тп пдгпвара пптрпщои енергије из угља у 2010. гпдини пд 0,67 РЈ или
15,93 ktпе.
Дпсада у Републици Српскпј службени статистишки ппдаци нису извјещтавали п пптрпщои
финалне енергије из нафте и нафтних деривата. Ппсљедои службени ппдаци п енергији из
нафте и нафтних дериватa у стамбенпм сектпру у Републици Српскпј су пбјављени за 2005.
гпдину у дпкументу Стратегија развпја енергетике Републике Српске дп 2030. гпдине. Из тпг
разлпга пснпвица пптрпщое енергије кпја се пднпси на нафту и нафтне деривате у стамбенпм
сектпру у Републици Српскпј је ппстављена на 2005. гпдину и вриједнпст пд 1,36 РЈ или 32,5
ktпе.
Кап и за нафту и нафтне деривате, дпсада није уведена званишна статистика п пптрпщои
енергије из бипмасе у стамбенпм сектпру у Републици Српскпј. Ппсљедои службени ппдаци су
пбјављени за 2005. гпдину (Стратегија развпја енергетике Републике Српске), гдје је укупна
пптрпщоа енергије из бипмасе у стамбенпм сектпру била прпцијеоена на 15,96 РЈ. Слишни
ппдаци п пптрпщои бипмасе се навпде и у енергетским билансима Републике Српске, па се
мпже претппставити да је оена пптрпщоа у претхпднпм перипду била релативнп стабилна и
малп се мијеоала пп гпдинама. Из тпг разлпга пснпвица пптрпщое енергије кпја се пднпси на
бипмасу у стамбенпм сектпру је ппстављена на 2005. гпдину и вриједнпст пд 15,96 РЈ или 381
ktпе.

2.1.

Финална пптрпщоа енергије у стамбенпм сектпру

Анализа распплпживих статистишких ппдатака и увпђеое раније ппменутих апрпксимација
кпје су пптребне какп би се мпгла пдредила укупна пптрпщое енергије у стамбенпм сектпру,
даје вриједнпст за финалну пптрпщое енергије у стамбенпм сектпру у 2010. гпдини у изнпсу
пд:
ФПЕстамбени = 25,24 РЈ.
Најдпминантнији нпсилац енергије у стамбенпм сектпру у Републици Српскпј је дрвна
бипмаса са ушещћем у укупнпј пптрпщои у пвпм сектпру пд 63,2%. Пптрпщоа електришне
енергије ушествује са 24% у укупнпј пптрпщои енергије у стамбенпм сектпру, а слиједе нафта и
деривати нафте са ушещћем пд 5,4%, тпплптна енергија 4,4%, угаљ 2,65% и прирпдни гас са
ушещћем пд самп 0,3% (гр. 2.1).
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63,22%
5,39%

2,65%

24,04%

0,30%
4,40%

Бипмаса
Прирпдни гас

Нафта и нафтни деривати
Тпплптна енергија

Угаљ
Ел. енергија

Гр. 2.1 Пптрпшое енергије у стамбенпм сектпру према врсти гприва (%)
Финална пптрпщоа енергије у стамбенпм сектпру према врсти енергије за 2010. гпдину је
дата у таб. 2.3.
Таб. 2.3 Финална пптрпшоа енергије у стамбенпм сектпру за 2010. гпдину
ФПЕстамбени
Електришна енергија
Тпплптна енергија
Прирпдни гас
Угаљ
Нафта и нафтни деривати
Бипмаса
Укупнп

РЈ
6,07
1,11
0,075
0,67
1,36
15,96
25,245

У Стратегији развпја енергетике Републике Српске дп 2030. гпдине наведени су ппдаци п
финалнпј пптрпщои енергије пп сектприма за перипд пд 2000-2005. гпдине. На гр. 2.2
кпмбинпвани су ппдаци из Стратегије развпја енергетике Републике Српске дп 2030. гпдине и
дпступни ппдаци пд Републишкпг завпда за статистику за перипд 2006-2010. гпдина. Кап щтп се
мпже видјети, мнпги истпријски ппдаци недпстају.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Електришна енергија

4,78

4,68

4,85

5,13

5,28

5,52

5,4

5,62

5,75

Прирпдни гас

0,01

0,02

0,02

0,03

0,04

0,06

Тпплптна енергија

0,75

0,83

0,81

0,87

0,79

0,95

Угаљ

0,31

0,31

0,56

0,45

0,51

0,26

Нафта и деривати нафте

1,15

1,03

1,05

1,13

1,22

1,38

Бипмаса

13,21

14,53

13,1

15,25

14,52

15,96

0,49

2009

2010

5,99

6,07

0,067

0,075

0,972

1,063

1,107

0,68

0,72

0,67

Гр. 2.2 Истпријски ппдаци п пптрпшои енергије у стамбенпм сектпру у Републици Српскпј
према врсти енергије (РЈ)
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Какп би се пве празнине пппуниле, примијеоена је линеарна анализа, шиме су се дпбили
ппдаци п финалнпј пптрпщои енергије кпји недпстају. Ове апрпксимације су резултирале
пдређеним пдступаоима пд званишних ппдатака п финалнпј пптрпщои енергије за 2010.
гпдину. Умјестп претхпднп усвпјенпг пснпвнпг ФПЕстамбени у изнпсу пд 25,24 РЈ, иста је сада
исправљена на 26,31 РЈ. Оснпвна пптрпщоа енергије за разлишите врсте енергије је
исправљена кап щтп је приказанп у таб. 2.4.
Таб. 2.4 Прпмјене у пснпвнпј пптрпшои усљед линеаризације
(РЈ)
Електришна енергија
Тпплптна енергија
Прирпдни гас
Угаљ
Нафта
Бипмаса
Укупнп

Оснпвица 2010 –
службена статистика
6,07
1,11
0,075
0,67
1,36
15,96
25,245

Оснпвица 2010 – исправљенп
примјенпм линеаризације
6,07
1,11
0,075
0,67
1,.47
16,.92
26,315

Следећи график на примјеру финалне пптрпщое енергије у стамбенпм сектпру приказују
нашин на кпји је изврщена линеаризација дпступних ппдатака п пптрпщои енергије са циљем
дпбијаоа функципналне зависнпсти.
27
26
25
24
23
22
21
20
ФПЕ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

20,19

21,4

20,39

22,86

22,36

24,11

23,5

24,19

24,97

25,79

25,24

Гр 2.3 Линеаризација истпријских ппдатака п ФПЕ у стамбенпм сектпру (РЈ)
Линеаризација истпријских ппдатака п пптрпщои енергије нам пружа мпгућнпст за
мпделпваое пптрпщое енергије у будућнпсти пднпснп за перипд дп 2018. гпдине, щтп нам
пмпгућава прпгнпзираое ущтеда у пптрпщои енергије за разлишите сценарије екпнпмскпг
развпја земље.
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2.2.

Мјере за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у стамбенпм сектпру
Таб. 2.5 Преглед прпграма и мјера за ппбпљшаое енергетске ефикаснпсти у стамбенпм сектпру
Бр

Назив
прпграма/мјере

Категприја

Д1

Ознашаваое
прпизвпда кпји
кпристе енергију
пзнакпм
енергетске
ефикаснпсти

 Прппис
 Мјере
инфпрмисаоа
и пбавезнпг
инфпрмисаоа

Д2

Обнпва ппстпјећих
и изградоа нпвих
стамбених зграда
и ппјединашних
кућа према
принципима
енергетске
ефикаснпсти

 Прппис
 Мјере
инфпрмисаоа
и пбавезнпг
инфпрмисаоа
 Финансијски
инструменти

Примјена

 Ентитетска
 Лпкална

 Ентитетска
 Лпкална

Циљна група

Дпмаћинства;
Власници
зграда;
Дпбављаши
прпизвпда;
Тргпвци

Инвеститпри;
Дпмаћинства;
Власници
зграда;
Заједнице
етажних
власника

Активнпсти за циљане
инструменте енергетске
ефикаснпсти у финалнпј
пптрпщои
 Примарна и секундарна
легислатива кпјпм ће се
трансппнпвати ЕУ Директива
2010/30/ п пзнашаваоу
прпизвпда кпји кпристе
енергију;
 Јавна кампаоа ппдизаоа
свијести п упптреби уређаја за
дпмаћинства са вищпм класпм
енергетске ефикаснпсти;
 Примарна и секундарна
легислатива кпјпм ће се
трансппнпвати ЕУ Директива
2010/31/ЕУ п енергетским
карактеристикама зграда;
 Јавна кампаоа ппдизаоа
свијести п знашају ппбпљщаоа
енергетске ефикаснпсти
ппстпјећих стамбених зграда и
ппјединашних кућа и п градои
нпвих зграда према принципима
енергетске ефикаснпсти;
 Услуге пбнпве ппстпјећих
стамбених зграда и
ппјединашних кућа према
угпвприма са ESCO кпмпанијама
 Кредити за пбнпву зграда у
стамбенпм сектпру са циљем
ппбпљщаоа оихпве енергетске

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Кпнтинуиранп

Кпнтинуиранп

19

Бр

Назив
прпграма/мјере

Д3

Енергетски
ефикасни системи
гријаоа,
климатизације и
вентилације

Д4

Обрашун трпщкпва
гријаоа у
зградама у складу
са стварнпм
пптрпщопм

Д5

Прпизвпдоа
енергије из
пбнпвљивих
извпра енергије у
сврху ппвећаоа
енргетске
ефикаснпсти

Категприја

 Мјере
инфпрмисаоа
и пбавезнпг
инфпрмисаоа
 Финансијски
инструменти

 Прппис

 Мјере
инфпрмисаоа
и пбавезнпг
инфпрмисаоа
 Финансијски
инструменти

Примјена

Циљна група

 Ентитетска
 Лпкална

Дпмаћинства;
власници
зграда;
Заједнице
етажних
власника

 Ентитетска

Снабдјеваши
енергијпм;
Дпмаћинства;
Власници
зграда

 Ентитетска
 Лпкална

Активнпсти за циљане
инструменте енергетске
ефикаснпсти у финалнпј
пптрпщои
ефикаснпсти
 Суфинансираое пд стране Фпнда
у слушају пбнпве енергетски
неефикасних зграда са циљем
ппбпљщаоа енергетских
карактеристика
 Кампаоа ппдизаоа свијести п
упптреби енергетски ефикаснпг
система гријаоа у ппстпјећим и
нпвим стамбеним зградама и
ппјединашним кућама;
 Кредити за набавку енергетски
ефикаснпг система гријаоа
 Кпнцепт мјереоа и
инфпрмативнпг пбрашуна
пптрпщое енергије;

 Кампаоа ппдизаоа јавне
свијести п упптреби извпра
пбнпвљиве енергије за дпмаћу
прпизвпдоу енергије;
 Кредити за набавку система за
прпизвпдоу енергије из
пбнпвљивих извпра.
 Суфинансираое пд стране Фпнда
за набавку система за
прпизвпдоу електришене или
тпплптне енергије из ОИЕ
 Ппдстицаое прпизвпдое
електришне енергије из ОИЕ

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Кпнтинуиранп,
планирана
примјена пд 2014.

Имплементиранп,
пшекује се ппшетак
примјене пд 2014.
гпдине

Дјелимишнп у
примјени
(ппдстицаое
прпизвпдое
електришне
енергије из ОИЕ),
пуна примјена се
пшекује пд 2014.
гпдине
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2.3.

Д.1

Опис ппјединашних мјера за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у стамбенпм
сектпру
Ознашаваое прпизвпда кпји кпристе енергију (уређаји за дпмаћинствп) пзнакпм
енергетске ефикаснпсти

Д.1.1

Примарна и секундарна легислатива за трансппнпваое Директиве
2010/30/ЕУ п пзнашаваоу прпизвпда кпји кпристе енергију

Категприја

Категприја 1: Прппис

Регипнална
примјена

Ентитетска

Циљна група

Дпмаћинства; Власници зграда; Дпбављаши прпизвпда; Тргпвци

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Мјера има за циљ да смаои укупну пптрпщоу енергије у
стамбенпм сектпру у Републици Српскпј путем пзнашаваоа класе
енергетске ефикаснпсти прпизвпда кпји кпристе енергију а кпристе
се у дпмаћинствима.
Захтјеви из Директиве 2010/30/ЕУ п пзнашаваоу прпизвпда везаних
за енергију ће се трансппнпвати Закпнпм п енергетскпј
ефикаснпсти и пдгпварајућпм секундарнпм легислативпм
(Правилник п енергетскпј класи прпизвпда). Закпн п енергетскпј
ефикаснпсти је дпнесен пплпвинпм 2013. гпдине а секундарна
легислатива ће се усвпјити у рпку пд гпдину дана пд дана
дпнпщеоа закпна.
Наведеним прпписима ће се пбавезати дпбављаши кпји стављају на
тржищте прпизвпде да пбезбиједе пзнаку енергетске ефикаснпсти
за прпизвпд кпји кпристи енергију, кап и да у технишкпј
дпкументацији кпја прати прпизвпд буде наведена кплишина
енергије кпја се трпщи при нпрмалнпј упптреби прпизвпда.
Тргпвци се пбавезују да виднп истакну пзнаку енергетске
ефикаснпсти на прпизвпду кпји се ставља у прпмет. У слушају
стављаоа у прпмет прпизвпда ппсредствпм интернета, каталпга
или на други слишан нашин, тргпвац се пбавезује да наведе и
енергетску класу прпизвпда.
Инспекцијске прпцедуре ће спрпвести институције надлежне за
инспекцијске ппслпве.

Прпведбени
аранжмани

Министарствп индустрије, енергетике и рударства;

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементација прпписа је заппшела у 2013. гпдини усвајаоем
Закпна п енергетскпј ефикаснпсти, а упптпуниће се дпнпщеоем
секундарне легислативе кпјпм ће се изврщити даље
трансппнпваое захтјева из Директиве 2010/30/ЕУ. Препстала
секундарна легислатива упптпуниће се у 2014. гпдини, те се пд тада
пшекује ппшетак примјене прпписа.

Финансираое

Укљушенп у хпризпнталну мјеру Х1

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа
евалуација ущтеда базе ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.

21

енергије
Д.1.2

Кампаоа ппдизаоа јавне свијести п знашају кприщћеоа уређаја кпји
имају вищу класу енергетске ефикаснпсти

Категприја

Категприја 2: Мјере инфпрмисаоа и пбавезнпг инфпрмисаоа;
2.1: Фпкусиране инфпрмативне кампаое

Регипнална
примјена

Ентитетска; Лпкална

Циљна група

Дпмаћинства; Дпбављаши прпизвпда, Тргпвци прпизвпдима

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Мјера има за циљ ппвећаое свијести крајоих кприсника п
преднпстима упптребе уређаја за дпмаћинства са вищпм класпм
енергетске ефикаснпсти. Спрпвпђеое инфпрмативних кампаоа
има за циљ већу прпдају уређаја са вищпм класпм енергетске
ефикаснпсти.

Прпведбени
аранжмани

Министарствп индустрије, енергетике и рударства;
Фпнд за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст;
Јединице лпкалне сампуправе;

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементација ће бити укљушена у текуће активнпсти јавне
кампаое ппдизаоа свијести п енергетскпј ефикаснпсти. Одређене
кампаое ппдизаоа свијести се већ спрпвпде какп на наципналнпм,
такп и на лпканпм нивпу (на лпкалнпм нивпу ппщтине кпје су
прихватиле Сппразум градпнашелника еврппских градпва
пдржавају Енергетске дане у пквиру кпјих се реализују и кампаое
ппдизаоа свијести п знашају енергетске ефикаснпсти).
Интензивираое пвих активнпсти се пшекује пд 2014. гпдине.

Финансираое

Укљушенп у хпризпнталну мјеру Х2

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа
евалуација ущтеда базе ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
Д.2.

Обнпва ппстпјећих и изградоа нпвих стамбених зграда и
ппјединашних кућа према принципима енергетске ефикаснпсти

Д.2.1

Примарнa и секундарнa легислатива кпјпм ће се трансппнпвати
директива 2010/31/ЕУ п енергетскпј ефикаснпсти зграда

Категприја

Категприја 1: Прппис;

Регипнална
примјена

Ентитетска

Циљна група

Инвеститпри, Прпјектантске и грађевинске фирме, Дпмаћинства,
Власници зграда

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у

Мјера има за циљ смаоеое укупне пптрпщое енергије у стамбенпм
сектпру прпписиваоем и прпвпђеоем правнпг пквира п енергетскпј
ефикаснпсти зграда. Нпве зграде мпрају се такп прпјектпвати и градити
да испуоавају прпписане минималне захтјеве у ппгледу енергетске
ефикаснпсти. Приликпм веће рекпнструкције зграда, исте се мпрају
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финалнпј
пптрпщои

врщити такп да накпн рекпнструкције зграда задпвпљава прпписане
минималне захтјеве у ппгледу енергетске ефикаснпсти.
Захтјеви ЕУ Директиве2010/31/ЕУ п енергетскпј ефикаснпсти зграда ће
се трансппнпвати нпвим Закпнпм п уређеоу прпстпра и грађеоу и
пдгпварајућпм секундарнпм легислативпм, кпја ће пбухватити и




Прппис п метпдплпгији за израшунаваое енергетских
карактеристика зграда
Прппис п минималним захтјевима у ппгледу енергетске
ефикаснпсти зграда
Прппис п енергетскпм цертифицираоу зграда (издаваое и
ппстављаое енергетскпг цертификата);

Прпведбени
аранжмани

Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Спрпвпђеое прпписа је заппшелп у 2013. гпдини накпн усвајаоа нпвпг
Закпна п уређеоу прпстпра и грађеоу, а упптпуниће се дпнпщеоем
ппдзакпнских аката кпјима ће се изврщити даље трансппнпваое
захтјева из Директиве 2010/31/ЕУ. Сва препстала секундарна
легислатива упптпуниће се у 2014. гпдини, те се пд тада пшекује пуна
примјена прпписа.

Финансираое

Укљушенп у хпризпнталну мјеру Х1

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
Д.2.2.

Кампаоа ппдизаоа јавне свијести п знашају ппбпљщаоа енергетске
ефикаснпсти ппстпјећих, те изградои нпвих стамбених зграда и
ппјединашних кућа према принципима енергетске ефикаснпсти

Категприја

Категприја 2 Мјере инфпрмисаоа и пбавезнпг инфпрмисаоа
2.1: Фпкусиране инфпрмативне кампаое

Регипнална
примјена

Ентитетска; лпкална

Циљна група

Инвеститпри; Дпмаћинства; власници зграда; заједнице етажних
власника

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Мјера има за циљ ппвећаое свијести крајоих кприсника п знашају
пбнпве стамбених јединица са циљем ппбпљщаоа оихпве енергетске
ефикаснпсти, те п нашинима примјене принципа енергетске
ефикаснпсти при прпјектпваоу и градои нпвих зграда. Инфпрмативне
кампаое кпје ће се спрпвпдити са циљем ппдизаоа свијести кпд
крајоих кприсника п знашају пбнпве ппстпјећих неефикасни стамбених
зграда утицаће да кприсници кпји намјеравају пбнпвити свпје
стамбене зграде примијене мјере за ппбпљщаое енергетске
ефикаснпсти (замјена стпларије, изплација зидпва и сл.). Ппсебна
пажоа ппсветиће се прпмпцији нискпенергетских и пасивних зграда,
тј. зграда са гптпвп нултпм пптрпщопм енергије. Мјера је дип јаве
кампаое ппдизаоа свијести у јавнпсти (Х2).

Прпведбени

Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију.
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аранжмани

Фпнд за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст
Јединице лпкалне сампуправе

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементација ће бити укљушена у текуће активнпсти јавне кампаое
ппдизаоа свијести п енергетскпј ефикаснпсти. Одређене кампаое
ппдизаоа свијести се већ спрпвпде какп на наципналнпм, такп и на
лпканпм нивпу (на лпкалнпм нивпу ппщтине кпје су прихватиле
Сппразум градпнашелника еврппских градпва пдржавају Енергетске
дане у пквиру кпјих се реализују и кампаое ппдизаоа свијести п
знашају енергетске ефикаснпсти. Интензивираое пвих активнпсти се
пшекује пд 2014. гпдине.

Финансираое

Укљушенп у хпризпнталну мјеру Х2

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
Д. 2.3

Кредити за пбнпву ппстпјећих стамбених зграда и ппјединашних кућа и
изградоу нпвих нискпенергетских и пасивних зграда

Категприја

Категприја 3: Финансијски инструменти;
3.3: Кредити

Регипнална
примјена

Лпкална

Циљна група

Инвеститпри; Дпмаћинства; власници зграда

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Ошекује се да банке у циљу прпщиреоа свпјих кредитних прпграма
псигурају ппвпљне кредите кап ппдрщку пбнпви ппстпјећих зграда у
стамбенпм сектпру у циљу ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти тих
зграда, те изградои нпвих нискпенергетских и пасивних зграда у
стамбенпм сектпру. Ппједине банке већ сада имају пдређене кредитне
линије шије је циљ ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти. Међунарпдне
кредитне институције (Еврппска банка за пбнпву и развпј, Еврппска
инвестиципна банка, Свјетска банка и др.) имају ппсебне кредитне
прпграме за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти а средства се
пласирају прекп кпмерцијалних банака, те се пшекује да ће се у
нареднпм перипду пласирати знашајнија средства прекп пвих
прпграма.

Прпведбени
аранжмани

Банке

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементација у тпку

Финансираое

Кредитни аранжмани крајоих кприсника

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
Д. 2.4

Услуге пбнпве ппстпјећих стамбених зграда и ппјединашних кућа
према угпвприма са ESCO кпмпанијама
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Категприја

Категприја 5: Енергетске услуге за ущтеде енергије

Регипнална
примјена

Лпкална

Циљна група

Дпмаћинства; власници зграда

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Закпн п енергетскпј ефикаснпсти предвидип је мпгућнпст фпрмираоа
ESCO кпмпанија. Ове кпмпаније би улагала свпја средства у
кпмбинацији са средствима власника зграда или треће стране у пбнпву
ппстпјећих неефикасних стамбених зграда уз гарантпваое пдређенпг
нивпа ущтеда у пптрпщои енергије. Накпн рекпнструкције птплата
улпжених средстава би се врщила крпз ппстигнуте ущтеде у пптрпщои
енергије.

Прпведбени
аранжмани

ESCO кпмпаније

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Ппшетак имплементације се пшекује у другпј пплпвини 2014. (са
ппјавпм ESCO кпмпанија).

Финансираое

Финансијске ущтеде кап резултат ефеката примјене мјера енергетске
ефикаснпсти

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
Д. 2.5

Суфинансираое пд стране Фпнда за пбнпву ппстпјећих неефикасних
зграда и изградоу нпвих нискпенергетских и пасивних зграда у
стамбенпм сектпру

Категприја

Категприја 3: Финансијски инструменти;
3.1: Субвенције

Регипнална
примјена

Ентитетска

Циљна група

Инвеститпри, власници зграда, дпмаћинства

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Мјера предвиђа суфинансираое пд стране Фпнда (у складу са
прпписима Фпнда) у слушају пбнпве стамбених зграда са циљем
ппвећаоа оихпве енергетске ефикаснпсти или у слушају изградое
нпвих нискпенергетских и пасивних зграда у стамбенпм сектпру

Прпведбени
аранжмани

Фпнд за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементација мјере и оен пбим директнп зависи пд реализације
активнпсти дефинисаних у мјери Х5 „Јашаое Фпнда за защтиту живптне
средине и енергетску ефикаснпст“.
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Финансираое

Средства Фпнда

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
Д.3

Енергетски ефикасни системи гријаоа у стамбеним зградама

Д.3.1

Јавна кампаоа за ппдизаое свијести п упптреби енергетски
ефикасних система гријаоа у ппстпјећим и нпвим стамбеним
зградама и ппјединашним кућама

Категприја

Категприја 2: Мјере инфпрмисаоа и пбавезнпг инфпрмисаоа
2.1: Фпкусиране инфпрмативне кампаое

Регипнална
примјена

Ентитетска; лпкална

Циљна група

Дпмаћинства; власници зграда; инвеститпри

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Овај инструмент је усмјерен на спрпвпђеое мјера за смаоеое
пптрпщое енергије за гријаое у стамбенпм сектпру:





Замјена ппстпјећих кптлпвница са ппстрпјеоима виспке
ефикаснпсти,
Прпмпција кптлпва на бипмасу кпји кпристе пгревнп дрвп,
пелете и дрвенп иверје
Оптимизација система гријаоа са улагаоима у следеће
технплпгије: термпстатски вентили, регулација и
хидраулишкп балансираое система гријаоа
Вентилаципни системи са виспкп-ефикасним ппвратпм
тпплпте пд птпаднпг зрака

Прпведбени
аранжман

Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију
Фпнд за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст
Јединице лпкалне сампуправе

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементација ће бити укљушена у текуће активнпсти јавне кампаое
ппдизаоа свијести п енергетскпј ефикаснпсти. Одређене кампаое
ппдизаоа свијести се већ спрпвпде какп на наципналнпм, такп и на
лпканпм нивпу (на лпкалнпм нивпу ппщтине кпје су прихватиле
Сппразум градпнашелника еврппских градпва пдржавају Енергетске
дане у пквиру кпјих се реализују и кампаое ппдизаоа свијести п
знашају енергетске ефикаснпсти. Интензивираое пвих активнпсти се
пшекује пд 2014. гпдине.

Финансираое

Укљушенп у хпризпнталну мјеру Х2

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
Д.3.2

Кредити за набавку виспкп ефикаснпг система гријаоа у стамбенпм
сектпру

Категприја

Категприја 3: Финансијски инструменти;
3.3: Кредити
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Регипнална
примјена

Лпкална

Циљна група

Власници зграда; дпмаћинства; инвеститпри

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Ошекује се да банке у циљу прпщиреоа свпјих кредитних линија
псигурају ппвпљне кредите кап ппдрщку набавци виспкп ефикасних
система гријаоа у стамбенпм сектпру. Међунарпдне кредитне
институције (Еврппска банка за пбнпву и развпј, Еврппска
инвестиципна банка и сл.) имају ппсебне кредитне прпграме за
ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти а средства се пласирају прекп
кпмерцијалних банака, те се пшекује да ће се у нареднпм перипду
пласирати знашајнија средства из пвих прпграма.

Прпведбени
аранжмани

Банке

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Ппшетак имплементације се пшекује у 2014.

Финансираое

Кредитни аранжмани крајоих кприсника

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
Д.4

Обрашун трпщкпва за енергију у вищестамбеним зградама према
стварнпј пптрпщои и дпступнпст инфпрмација на рашуну или уз рашун
за утрпщену енергију

Категприја

Категприја 1: Прппис
Категприја 2: Мјере инфпрмисаоа и пбавезнпг инфпрмисаоа

Регипнална
примјена

Ентитетска

Циљна група

Снабдјеваши енергијпм

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Примарна легислатива за трансппнпваое Директиве 2006/32/ЕЦ п
ефикаснпм кприщћеоу енергије у финалнпј пптрпщои и енергетским
услугама.
У складу са захтјевима директиве (Члан 13: Мјереое и инфпрмативна
наплата пптрпщое енергије) псигураће се да, у мјери у кпјпј је тп
технишки мпгуће, и екпнпмски пправданп у пднпсу на мпгуће ущтеде
енергије, крајои купци електришне енергије, прирпднпг гаса и
тпплптне енергије мпгу дпбити индивидуалне уређаје за мјерое
пптрпщое енергије пп кпнкурентим цјенама. Кпд нпвих зграда
пбавезнп се увијек пбезбеђују индивидуални уређаји за мјереое
пптрпщое енергије. Кпд зграде кпја је ренпвирана у знашајнпј мјери,
увијек ће се псигурати индивидуални уређај пп кпнкурентпј цијени.
Практишнп сви пптрпщаши електришне енергије и прирпднпг гаса већ
имају уграђене индивидуалне уређаје за мјереое пптрпщое енергије.
Такпђе ће се пбезбиједити да пбрашун пптрпщое кпји пбављају
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снабдјеваши енергијпм буде заснпван на стварнпј пптрпщои енергије и
да је приказан на јасан и разумљив нашин.
Обезбиједиће се су да су следеће инфпрмације дпступне крајоим
купцима на рашуну или уз рашун:


пбрашун укупних трпщкпва за утрпщену енергију



тренутне цијене и стварну пптрпщоу енергије у пбрашунскпм
перипду;



ппређеое садащое пптрпщое енергије крајоег купца са
пптрпщопм у истпм перипду претхпдне гпдине, пп
мпгућнпсти у графишкпј фпрми;



кпнтакт инфпрмације п Фпнду, давапцима енергетских услуга
или другим прганизацијама кпје су ппвезане са енергетскпм
ефикаснпщћу, укљушујући и адресе интернет страница на
кпјима се мпгу дпбити инфпрмације п мјерама за ппбпљщаое
енергетске ефикаснпсти, уппредне дијаграме пптрпщое
крајоих купаца енергије, инфпрмације п паметним уређајима
за мјереое пптрпщое енергије, енергетски ефикасним
прпизвпдима или друге инфпрмације пд знашаја за енергетску
ефикаснпст

Прпведбени
аранжмани

Министарствп индустрије, енергетике и рударства

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементација заврщена тпкпм 2013. гпдине дпнпщеоем Закпна п
енергетскпј ефикаснпсти. Ппшетак примјене се пшекује пд 2014. гпдине.

Финансираое

Није пптребнп

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
Д.5

Прпизвпдоа енергије за властиту пптрпщоу из пбнпвљивих извпра
енергије

Д.5.1

Кампаоа ппдизаоа јавне свијести п знашају кприщћеоа система за
прпизвпдоу енергије из пбнпвљивих извпра

Категприја

Категприја 2: Мјере инфпрмисаоа и пбавезнпг инфпрмисаоа
2.1: Фпкусиране инфпрмативне кампаое

Регипнална
примјена

Ентитетска; Лпкална

Циљна група

Дпмаћинства; власници зграда.

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј

Овај инструмент је усмјерен на прпмпцију мјера кпје за циљ имају
кприщћеое енергије за пптрпщоу у згради из пбнпвљивих извпра за
смаоеое пптрпщое енергије за гријаое и припрему тппле впде у
стамбенпм сектпру:


спларни системи за загријаваое зграда и припрему тппле
впде,
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пптрпщои

фптпнаппнски системи;
тпплптне пумпе за загријаваое или вентилацију зграда

Прпведбени
аранжмани

Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију.
Министарствп индустрије, енергетике и рударства
Фпнд за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст
Јединице лпкалне сампуправе

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементација ће бити укљушена у текуће активнпсти јавне кампаое
ппдизаоа свијести п енергетскпј ефикаснпсти. Одређене кампаое
ппдизаоа свијести се већ спрпвпде какп на наципналнпм, такп и на
лпканпм нивпу (на лпкалнпм нивпу ппщтине кпје су прихватиле
Сппразум градпнашелника еврппских градпва пдржавају Енергетске
дане у пквиру кпјих се реализују и кампаое ппдизаоа свијести п
знашају енергетске ефикаснпсти. Интензивираое пвих активнпсти се
пшекује пд 2014. гпдине.

Финансираое

Укљушенп у хпризпнталну мјеру Х2

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
Д.5.2

Кредити за набавку система за прпизвпдоу енергије из пбнпвљивих
извпра енергије

Категприја

Категприја 3: Финансијски инструменти;
3.3: Кредити

Регипнална
примјена

Лпкална

Циљна група

Власници зграда; банке

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Ошекује се да банке у циљу прпщиреоа свпјих кредитних прпграма
псигурају ппвпљне кредите кап ппдрщку набавци система за
прпизвпдоу енергије за властите пптребе из пбнпвљивих извпра
енергије.

Прпведбени
аранжмани

Банке

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Ппшетак имплементације се пшекује у 2014.

Финансираое

Кредитни аранжмани крајоих кприсника

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
Д.5.3

Суфинансираое пд стране Фпнда за набавку система за прпизвпдоу
енергије из пбнпвљивих извпра енергије
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Категприја

Категприја 3: Финансијски инструменти;
3.1: Субвенције

Регипнална
примјена

Ентитетска

Циљна група

Власници зграда; дпмаћинства

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Мјера предвиђа суфинансираое набавке система за прпизвпдоу
енергије (електришне или тпплптне) кпја се прпизвпди из пбнпвљивих
извпра енергије, а кпристи се за властиту пптрпщоу у пбјекту, ппд
услпвпм да дата прпизвпдоа енергије не буде пбухваћена некпм
другпм стимулативнпм мјерпм. Ова мјера се првенственп пднпси на
прпизвпдоу тпплптнe енергијe јер је прпизвпдоа електришне енергије
пбухваћена другпм стимулативнпм мјерпм.

Прпведбени
аранжмани

Фпнд за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементација мјере и оен пбим директнп зависи пд реализације
активнпсти дефинисаних у мјери Х5 „Јашаое Фпнда за защтиту живптне
средине и енергетску ефикаснпст“.

Финансираое

Средства Фпнда

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
Д.5.4

Ппдстицаое прпизвпдое електришне енергије из пбнпвљивих извпра
енергије у стамбенпм сектпру

Категприја

Категприја 3: Финансијски инструменти;

Регипнална
примјена

Ентитетска

Циљна група

Власници зграда; дпмаћинства

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Крајои кприсници у стамбенпм сектпру ппдстицаће се да прпизвпде
електришну енергију из пбнпвљивих извпра енергије (принцип нетп
мјереоа, гарантпвана пткупна цијена или премија) укпликп испуоавају
услпве према важећим закпнским пдредбама.

Прпведбени
аранжмани

Оператпр система ппдстицаоа

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементиранп дпнпщеоем Закпна п пбнпвљивим извприма
енергије и ефикаснпј кпгенерацији.

Финансираое

Крајои купци електришне енергије (сви купци електришне енергије у
складу са свпјпм пптрпщопм електришне енергије издвајају накнаду за
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ппдстицаое прпизвпдое ел. енергије из ОИЕ)
Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије

2.4.

Прпцјена укупних ущтеда енергије у стамбенпм сектпру

Линеаризација истпријских ппдатака пружа мпгућнпст за мпделпваое инфпрмација кпје се
пднпсе на будућнпст за перипд дп краја 2018. гпдине. У тпм смислу, анализа је дефинисала
шетири разлишита сценарија за развпј енергетскпг сектпра у Републици Српскпј (таб. 2.6):
Таб. 2.6 Сценарији развпја земље
1.

Сценарип
упбишајенпг
ппслпваоа

2.

Низак сценарип

3.

Средои
сценарип

4.

Виспк сценарип

Овај сценарип претппставља да се неће десити никакве прпмјене у развпју
енергетскпг сектпра, щтп зависи п ппщтим екпнпмским и спцијалним
кретаоима у земљи, кап щтп су БДП, станпвнищтвп, итд. Прпмјена у пптрпщои
енергије за перипд 2011-2018 пдређена је приближнп линеарнпм функцијпм.
Овај сценарип представља „песимистишан“ сценарип у ппщтем развпју земље,
уз претппставку ппадаоа свих екпнпмских параметара и ппгпрщаое живптних
услпва. Прпмјена у пптрпщои енергије за перипд 2011-2018 пдређена је
приближнп лпгаритамскпм функцијпм.
Овај сценарип представља „умјеренп пптимистишан“ сценарип у ппщтем развпју
земље, уз претппставку сппрпг ппраста свих екпнпмских параметара и
живптних услпва. Прпмјена у пптрпщои енергије за перипд 2011-2018
приближнп је пдређена функцијпм пплинпма другпг реда.
Овај сценарип представља „пптимистишан“ сценарип у ппщтем развпју земље,
уз претппставку брзпг раста свих екпнпмских параметара и живптних услпва.
Прпмјена у пптрпщои енергије за перипд 2011-2018. приближнп је пдређена
функцијпм пплинпма трећег реда.

Гр. 2.4 приказује прпјекцију пптрпщое енергије у стамбенпм сектпру за разлишите
сценарије, без спрпвпђеоа мјера за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти.
34
32
30
28
26
24
22
20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Упбишајени 20,21 21,4 20,39 22,86 22,37 24,12 23,5 24,19 24,97 25,79 26,31 26,27 26,86 27,46 28,06 28,65 29,25 29,85 30,45
Низак

20,21 21,4 20,39 22,86 22,37 24,12 23,5 24,19 24,97 25,79 26,31 25,32 25,54 25,74 25,93 26,1 26,27 26,42 26,56

Средои

20,21 21,4 20,39 22,86 22,37 24,12 23,5 24,19 24,97 25,79 26,31 26,25 26,84 27,43 28,01 28,59 29,17 29,74 30,32

Виспк

20,21 21,4 20,39 22,86 22,37 24,12 23,5 24,19 24,97 25,79 26,31 26,31 27,03 27,82 28,68 29,64 30,69 31,86 33,15

Гр. 2.4 Прпјекција укупне пптрпшое енергије у стамбенпм сектпру (РЈ)
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Према прпјекцијама, пшекивани нивпи пптрпщое енергије, у слушају да се не спрпведу
мјере за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти за три кљушне ташке извјещтаваоа приказани су
у таб. 2.7.
Таб. 2.7 Очекиване вриједнпсти ФПЕстамбени у случају да се не примијене мјере за ппбпљшаое
енергетске ефикаснпсти (РЈ)
(РЈ)
Сценарип упбишајенпг
ппслпваоа
Низак сценарип
Средои сценарип
Виспк сценарип

2010

2012

2015

2018

26,31

26,86

28,65

30,45

26,31
26,31
26,31

25,54
26,84
27,03

26,1
28,59
29,64

26,56
30,32
33,15

Овај акципни план дефинище листу мјера за испуоаваое захтјева за ущтеде енергије.
Мјере кпје су планиране у пвпм дпкументу за стамбени сектпр требају ппстићи смаоеое пд
1,75 РЈ дп 2018. гпдине. Ове ущтеде су заснпване на претппставци да ће у првпм перипду, дп
2016. гпдине, дпћи дп сппре имплементације мјера за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти
щтп ће дпвести дп смаоеоа пд 0,57 РЈ у 2015. Накпн 2015. гпдине пшекује се бржа
имплементација, са циљем дпстизаоа планираних ущтеда у 2018. гпдини.
Ущтеде енергије изражене у енергетским јединицама су приказане на гр. 2.5. Ошекује се да
ће се ппстићи ущтеда у пптрпщои енергије пд 1,75 РЈ дп краја перипда.
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Ущтеде

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

0,09

0,15

0,31

0,57

0,86

1,25

1,75

Гр. 2.5 Уштеде пд планираних мјера за ппбпљшаое енергетске ефикаснпсти (РЈ)
На крају, гпре наведене претппставке дпвпде нас дп кпнашних вриједнпсти ФПЕстамбени,
узимајући у пбзир ефекте планираних мјера за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти.
Вриједнпсти за разлишите сценарије су дате на гр. 2.6.
32
31
30
29
28
27
26
25
24

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

упбишајени 26,27

26,77

27,31

27,75

28,08

28,39

28,6

28,7

Низак

25,32

25,45

25,59

25,62

25,53

25,41

25,17

24,82

Средои

26,25

26,75

27,28

27,7

28,02

28,31

28,5

28,57

Виспк

26,31

26,94

27,67

28,37

29,06

29,83

30,61

31,4

Гр. 2.6 Прпјекције укупнпг ФПЕстамбени уз примјену мјера енергетске ефикаснпсти (РЈ)
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Према прпјекцијама, пшекивани нивпи пптрпщое енергије, у слушају да се спрпведу мјере
за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти и за три кљушне ташке извјещтаваоа су приказани у
нареднпј табели.
Таб. 2.8 Очекиване вриједнпсти ФПЕстамбени уз примјену мјера за ппбпљшаое енергетске
ефикаснпсти (РЈ)
(РЈ)
Упбишајенп
ппслпваое
Низак сценарип
Средои сценарип
Виспк сценарип

2.5.

2010

2012

2015

2018

26,31

26,77

28,08

28,70

26,31
26,31
26,31

25,45
26,75
26,94

25,53
28,02
29,06

24,82
28,57
31,40

Прпцјена финансијских средстава за реализацију предвиђених мјера за
ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у стамбенпм сектпру

Какп би се ппстигап циљ дп 2018. гпдине, за стамбени сектпр у Републици Српскпј,
пптребнп је смаоеое пптрпщое енергије пд 1,75 РЈ. Да би се ппстигле дефинисане ущтеде
енергије пптребнп је у ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у стамбенпм сектпру дп 2018.
гпдине укупнп инвестирати пкп 107.730.000 КМ. Детаљнији приказ пптребних улагаоа
приказан је у таб. 2.9.
Таб. 2.9 Гпдишои и укупни финансијски изнпси пптребни за имплементацију предвиђених
мјера за ппбпљшаое енергетске
2011.

2012.

2013.

Није
прпцијеоенп

Није
прпцијеоенп

Није
прпцијеоенп

Д1
Д2
Д3
Д4
Д5
Укупнп

2014.
Није
пптребнп
4.100.000
1.900.000
Није
пптребнп
1.700.000
7.700.000

2015.
Није
пптребнп
6.600.000
3.000.000
Није
пптребнп
2.670.000
12.270.000

2016.
Није
пптребнп
10.000.000
4.600.000
Није
пптребнп
4.130.000
18.730.000

2017.
Није
пптребнп
15.300.000
7.000.000
Није
пптребнп
6.200.000
28.500.000

2018.
Није
пптребнп
21.700.000
10.000.000
Није
пптребнп
8.830.000
40.530.000

Највећи дип пптребних финансијских средстава псигураће се путем намјенских кредита пд
стране кпмерцијалних банака или других кредитних институција. Знашајна су улагаоа и пп
принципу ESCO мпдела. Треба нагласити да ће ппједини кприсници средства сампсталнп
инвестирати, без улажеоа у кредитне аранжмане, а оихпв дппринпс смаоеоу пптрпщое
енергије се такпђе урашунава, те је ппсебну пажоу пптребнп ппсветити планираним
кампаоама са циљем прпмпције енергетске ефикаснпсти. Одређени дип улагаоа ппкриће се
путем суфинансираоа пд стране Фпнда, пднпснп птплатиће се крпз дефинисане ппдстицаје за
прпизвпдоу електришне енергије из пбнпвљивих извпра енергије, щтп је приказанп на гр. 2.7.
87%

13%

Кредити (и сампфинансираое)

Суфинансираое и ппдстицаји

Гр. 2.7 Учешће ппјединих извпра финансираоа за реализацију предвиђених мјера
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3.

СЕКТОР УСЛУГА (КОМЕРЦИЈАЛНИ И ЈАВНИ СЕКТОР)

Сектпр услуга у укупнпј финалнпј пптрпщои енергије ушествује са нещтп вище пд 7%. У таб.
3.1 приказани су дпступни ппдаци п пптрпщои енергије у сектпру услуга за перипд 2006-2010.
гпдина.
Таб. 3.1 Пптрпшоа енергије у сектпру услуга за перипд 2006-2010.
Пптрпщоа електришне енергије
Пптрпщоа тпплптне енергије
Пптрпщоа прирпднпг гаса
Пптрпщоа угља
Пптрпщоа
нафте
и
нафтних
деривата
Пптрпщоа бипмасе

2006
2,04
-

2007
1,97
-

2008
2,32
0,314
-

2009
2,29
0,302
0,035
-

2010
2,47
0,365
0,045
0,05
0,25

-

-

-

-

-

Према Стратегији развпја енергетике Републике Српске дп 2030. гпдине, пптрпщоа енергије
из угља у сектпру услуга у Републици Српскпј у 2005 изнпсила је 1,59 РЈ. Касније пбјављени
статистишки ппдаци, Републишкпг завпда за статистику, представљају пптрпщоу угља у
прирпдним јединицама без навпђеоа прпсјешне калпришне вриједнпсти лигнита и мркпг угља
кпји се кпристи. Из пвпг разлпга пснпвица је ппстављена на 2005. гпдину.
Дп сада у Републици Српскпј званишна статистика није извјещтавала п финалнпј пптрпщои
енергије из нафте и нафтних деривата у пвпм сектпру. Ппсљедои службени ппдаци п енергији
из нафте и нафтних деривата у сектпру услуга су пбјављени за 2005. гпдину у Стратегији развпја
енергетике Републике Српске. Из тпг разлпга пснпвица пптрпщое енергије кпја се пднпси на
нафту и нафтне деривате у сектпру услуга је ппстављена на 2005. гпдину и вриједнпст пд 0,25
РЈ или 6 ktпе.
Дп сада се није извјещтавалп п пптрпщои енергије из бипмасе у сектпру услуга, али се
мпже претппставити да је оена вриједнпст мала, те је иста занемарена.

3.1.

Финална пптрпщоа енергије у сектпру услуга

Анализа распплпживих статистишких ппдатака и увпђеое кпефицијената кпји су пптребни за
дпбиваое пснпвице пптрпщое енергије у сектпру услуга даје следећу вриједнпст финалне
пптрпщое енергије у сектпру услуга за 2010. гпдину:
ФПЕуслуге = 3,18РЈ.
Најдпминантнији нпсилац енергије у пвпм сектпру је електришна енергија са ушещћем у
укупнпј пснпвнпј пптрпщои пд 77,7%. Пптрпщоа тпплптне енергије ушествује са 11,5% у
укупнпј пптрпщои енергије у пвпм сектпру, а слиједе нафта и деривати нафте са ушещћем пд
7,86%, прирпдни гас са ушещћем пд 1,57% и угаљ са 1,42% (гр. 3.1).
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11,48%
77,67%
1,57%
1,42%
7,86%
Нафта и нафтни деривати
Прирпдни гас
Ел. енергија

Угаљ
Тпплптна енергија

Гр. 3.1 Финална пптрпшоа енергије у сектпру услуга према врсти гприва (%)
Сажетак индикатпра финалне пптрпщое енергије у сектпру услуга и оегпве пснпвне
вриједнпсти за 2010. гпдину су приказане у таб. 3.2.
Таб. 3.2 Финална пптрпшоа енергије у сектпру услуга у Републици Српскпј за 2010.
ФПЕ услуге
Електришна енергија
Тпплптна енергија
Прирпдни гас
Угаљ
Нафта и нафтни деривати
Бипмаса
Укупнп

РЈ
2,47
0,05
0,37
0,05
0,25
0,00
3,18

У Стратегији развпја енергетике Републике Српске дп 2030. гпдине наведени су ппдаци п
финалнпј пптрпщои енергије пп сектприма за перипд пд 2000-2005. гпдине. На нареднпм
графику кпмбинпвани су ппдаци из Стратегије развпја енергетике Републике Српске и
дпступни ппдаци пд Републишкпг завпда за статистику РС за перипд 2006-2010. Кап щтп се
мпже видјети, мнпги истпријски ппдаци недпстају.
3
2,5
2
1,5
1

0,5
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Електришна енергија

1,58

1,66

1,71

1,76

1,82

1,91

2,04

1,97

2,32

2,29

2,47

Прирпдни гас

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,035

0,045

Тпплптна енергија

0,2

0,22

0,22

0,22

0,2

0,25

0,302

0,365

Угаљ

0,06

0,06

0,1

0,08

0,09

0,05

Нафта и деривати нафте

0,21

0,19

0,19

0,2

0,22

0,25

0,314

Гр. 3.2 Истпријски ппдаци п пптрпшои енергије у сектпру услуга према врсти енергије (РЈ)
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Какп би се пве празнине пппуниле, примијеоена је линеарна анализа, шиме су се дпбили
ппдаци п финалнпј пптрпщои енергије кпји недпстају. Ове апрпксимације су резултирале
пдређеним пдступаоима пд званишних ппдатака п финалнпј пптрпщои енергије за 2010.
гпдину. Умјестп претхпднп усвпјенпг пснпвнпг ФПЕуслуге у изнпсу пд 3,18 РЈ исти је сада
исправљен на 3,23 РЈ. Оснпвна пптрпщоа енергије за разлишите врсте енергије је исправљена
кап щтп је приказанп у таб. 3.3.
Таб. 3.3 Прпмјене у финалнпј пптрпшои енергије у сектпру услуга усљед линеаризације
(РЈ)
Електришна енергија
Тпплптна енергија
Прирпдни гас
Угаљ
Нафта
Бипмаса
Укупнп

Оснпвица 2010 –
службена
статистика
2,47
0,05
0,37
0,05
0,25
0,00
3,18

Оснпвица 2010 –
исправљенп примјенпм
линеаризације
2,47
0,045
0,365
0,08
0,27
0,00
3,23

Следећи график на примјеру укупне финалне пптрпщое енергије у сектпру услуга приказује
нашин на кпји је изврщена линеаризација дпступних ппдатака са циљем дпбијаоа
функципналне зависнпсти.
3,4
3,2
3
2,8
2,6
2,4
2,2
2
1,8
ФПЕ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2,06

2,14

2,23

2,28

2,35

2,48

2,63

2,58

2,99

2,96

3,18

Гр. 3.3 Линеаризација истпријских ппдатака п ФПЕ у сектпру услуга (РЈ)
Линеаризација истпријских ппдатака пружа мпгућнпст за мпделпваое инфпрмација за
будућнпст, пднпснп за перипд дп краја 2018. гпдине.
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3.2.

Мјере за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у сектпру услуга

Бр

У1

Таб. 3.4: Табеларни преглед свих мјера за ппбпљшаое енергетске ефикаснпсти у сектпру услуга
Активнпсти за циљане
инструменте енергетске
Назив мјере
Категприја
Примјена
Циљна група
ефикаснпсти у финалнпј
пптрпщои
Власници зграда;
Енергетски
грађевинари;
ефикаснп
 Прпмпција и ппдизаое јавне
Прппис;
станари зграда;
кприщћеое
свијести п енергетски ефикасним
Мјере
институције
електришне
Ентитетска;
уређајима и расвјети;
инфпрмисаоа и
пдгпвпрне за
енергије у
Лпкална
 Критериј енергетске
пбавезнпг
пперативне
кпмерцијалним
ефикаснпсти при јавним
инфпрмисаоа
трпщкпве;
и јавним
набавкама;
зградама

У2

Енергетскиефикасни
системи
гријаоа,
климатизације
и вентилације у
ппстпјећим и
нпвим
кпмерцијалним
и јавним
зградама

Мјере
инфпрмисаоа и
пбавезнпг
инфпрмисаоа;
Финансијски
инструменти;
Енергетске
услуге за ущтеду
енергије

Ентитетска;
Лпкална

У3

Енергетски-

Прппис;

Ентитетска;

Јавне и
кпмерцијалне
институције/кпмпан
ије кап власници
зграда;
Банке и друге
финансијске
институције

Јавне и

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир
Имплементиранп,
Критериј
енергетске
ефикаснпсти при
јавним набавкама
уведен Закпнпм п
енергетскпј
ефикаснпсти

 Кампаоа ппдизаоа јавне
свијести п кприщћеоу
енергетски ефикасних система
гријаоа, климатизације и
вентилације у ппстпјећим и
нпвим кпмерцијалним и јавним
зградама;
 Кредити за набавку виспкпефикаснпг система гријаоа,
климатизације и вентилације у
кпмерцијалнпм и услужнпм
сектпру;
 Енергетске услуге за ущтеду
енергије за кпмерцијалне
кпмпаније и јавне институције

Кпнтинуиранп,
планирана
примјена пд 2014.

 Кампаоа ппдизаоа јавне

Кпнтинуиранп,
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ефикасна
пбнпва
ппстпјећих и
пдржива
изградоа нпвих
зграда

Мјере
инфпрмисаоа и
пбавезнпг
инфпрмисаоа /
Финансијски
инструменти /
Енергетске
услуге за ущтеду
енергије

Прппис;
Мјере
инфпрмисаоа и
пбавезнпг
инфпрмисаоа

У4

Увпђеое
енергетскпг
меначмента

У5

Мјере
инфпрмисаоа и
пбавезнпг
Прпизвпдоа
инфпрмисаоа;
енергије из
Финансијски
пбнпвљивих
инструменти
извпра енергије
Енергетске
услуге за ущтеду
енергије

Лпкална

Ентитетска;
Лпкална

Ентитетска;
Лпкална

кпмерцијалне
институције/кпмпан
ије кап власници
зграда;
Банке и друге
финансијске
институције

свијести п енергетскпј пбнпви
ппстпјећих и изградои нпвих
зграда према принципима
енергетске ефикаснпсти;
 Кредити за енергетску пбнпву
ппстпјећих и пдрживу изградоу
нпвих зграда у кпмерцијалнпм и
јавнпм сектпру;
 Суфинансираое пд стране
Фпнда за енергетски ефикасну
пбнпву ппстпјећих и пдрживу
изградоу нпвих зграда за јавне
институције;
 Енергетске услуге за ущтеду
енергије за кпмерцијалне
кпмпаније и јавне институције
 Јавнп – приватнп партнерствп

Јавне и
кпмерцијалне
 Закпнскп уређеое пбавезе
институције/кпмпан
увпђеоа енергетскпг
ије кап власници
меначмента у јавнпм сектпру
зграда;
Јавне и
кпмерцијалне
институције/кпмпан
ије кап власници
зграда;
Банке и друге
финансијске
институције

 Кампаоа ппдизаоа јавне
свијести п прпизвпдои енергије
из пбнпвљивих извпра за
кпмерцијалне и јавне зграде;
 Кредити за набавку и уградоу
ОИЕ у кпмерцијалнпм и јавнпм
сектпру;
 Суфинасираое пд стране Фпнда
за набавку и уградоу ОИЕ за

планирана
примјена пд 2014.

Имплементиранп,
примјена пд
средине 2014.
гпдине

Кпнтинуиранп,
дјелимишнп у
примјени
(ппдстицаое
прпизвпдое
енергије из ОИЕ)
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У6

У7

Енергетска
ефикаснпст у
мрежама
впдпснабдијева
оа

Мјере
инфпрмисаоа и
пбавезнпг
инфпрмисаоа;
Финансијски
инструменти;
Енергетске
услуге за ущтеду
енергије

Енергетски
ефикасна
улишна расвјета

Мјере
инфпрмисаоа и
пбавезнпг
инфпрмисаоа;
Финансијски
инструменти;
Енергетске
услуге за ущтеду
енергије

Лпкална

Јединице лпкалне
сампуправе;
Јавне кпмунална
предузећа

Лпкална

Јединице лпкалне
сампуправе;
Јавна кпмунална
предузећа

јавне институције;
 Енергетске услуге за ущтеду
енергије за кпмерцијалне
кпмпаније и јавне институције
 Ппдстицаое прпизвпдое
енергије из ОИЕ
 Кредити за ппбпљщаое
енергетске ефикаснпсти у
мрежама впдпснабдијеваоа;
 Суфинансираое пд стране
Фпнда за набавку ппреме и
радпве за ппбпљщаое ЕЕ у
мрежама впдпснабдијеваоа;
 Енергетске услуге за ущтеду
енергије за јавне кпмуналне
кпмпаније
 Јавнп – приватнп партнерствп
 Кредити за ппбпљщаое
енергетске ефикаснпсти у јавнпј
расвјети;
 Суфинансираое пд стране
Фпнда за ппбпљщаое
енергетске ефикаснпсти у јавнпј
расвјети;
 Енергетске услуге за ущтеду
енергије за јавне кпмуналије
 Јавнп – приватнп партнерствп

Кпнтинуиранп,
планирана
примјена пд 2014.

Кпнтинуиранп,
планирана
примјена пд 2014.
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3.3.

Опис ппјединашних мјера за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у сектпру
услуга

У.1

Енергетски ефикаснп кприщћеое електришне енергије у сектпру услуга

У.1.1

Кампаоа ппдизаоа свијести п знашају кприщћеоа уређаја са виспкпм
енергетскпм ефикаснпщћу

Категприја

Категприја 2: Мјере инфпрмисаоа и пбавезнпг инфпрмисаоа;
2.1: Фпкусиране инфпрмативне кампаое

Регипнална
примјена

Ентитетска; лпкална

Циљна група

Власници зграда; кприсници зграда

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Мјера има за циљ ппвећаое свијести крајоих кприсника п кприщћеоу
виспкп ефикасних уређаја и расвјете у сектпру услуга. Мјера је дип
наципналне кампаое ппдизаоа свијести.

Прпведбени
аранжмани

Министарствп индустрије, енергетике и рударства
Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију
Фпнд за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст
Јединице лпкалне сампуправе

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементација ће бити укљушена у текуће активнпсти јавне кампаое
ппдизаоа свијести п енергетскпј ефикаснпсти. Одређене кампаое
ппдизаоа свијести се већ спрпвпде какп на наципналнпм, такп и на
лпканпм нивпу (на лпкалнпм нивпу ппщтине кпје су прихватиле
Сппразум градпнашелника еврппских градпва пдржавају Енергетске
дане у пквиру кпјих се реализују и кампаое ппдизаоа свијести п
знашају енергетске ефикаснпсти. Интензивираое пвих активнпсти се
пшекује пд 2014. гпдине.

Финансираое

Укљушенп у хпризпнталну мјеру Х2

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
У.1.2

Енергетска ефикаснпст кпд јавних набавки

Категприја

Категприја 1: Прппис

Регипнална
примјена

Ентитетска

Циљна група

Власници зграда; институције пдгпвпрне за пперативне трпщкпве

Активнпсти за
циљане

Мјера има за циљ смаоити укупну пптрпщоу електришне енергије у
зградама у јавнпм сектпру путем регулисаоа критерија енергетске
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инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

ефикаснпсти у прпцесу јавних набавки.
Према Закпну п енергетскпј ефикаснпсти, при јавним набавкама
уређаја и ппреме за пптребе јавнпг сектпра, преднпст ппд истим
псталим услпвима, се даје набавци ппреме и уређаја са већим
степенпм енергетске ефикаснпсти.
Даље развијаое критерија енергетске ефикаснпсти у јавнпј набавци ће
врщити Агенција за јавне набавке БиХ у сарадои са респрним
министарствима.

Прпведбени
аранжмани

Министарствп индустрије, енергетике и рударства

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементиранп, Закпн п енергетскпј ефикаснпсти је усвпјен тпкпм
2013. и регулисап је критериј енергетске ефикаснпсти у јавним
набавкама. Ппшетак примјене се пшекује у 2014.

Финансираое

Није пптребнп

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
У.2
У.2.1

Категприја

Енергетски ефикасни системи гријаоа, климатизације и вентилације у
ппстпјећим и нпвим зградама у кпмерцијалнпм и јавнпм сектпру
Кампаоа ппдизаоа јавне свијести п упптреби енергетски ефикасних
система гријаоа, климатизације и вентилације у ппстпјећим и нпвим
зградама у кпмерцијалнпм и јавнпм сектпру
Категприја 2: Мјере инфпрмисаоа и пбавезнпг инфпрмисаоа
2.1: Фпкусиране инфпрмативне кампаое

Регипнална
примјена

Ентитетска; лпкална

Циљна група

Јавне и кпмерцијалне институције/кпмпаније кап власници зграда

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Овај инструмент је усмјерен на бржу имплементацију мјера за
смаоеое пптрпщое енергије за гријаое, климатизацију и
вентилацију у кпмерцијалним и јавним зградама:





Замјена ппстпјећих кптлпвница са ппстрпјеоима виспке
ефикаснпсти,
Прпмпција куппвине кптлпва на дрвену бипмасу кпји
кпристе пгревнп дрвп, пелете и дрвенп иверје
Оптимизација система гријаоа са улагаоима у следеће
технплпгије: термпстатски вентили, регулација и
хидраулишкп балансираое система гријаоа
Вентилаципни системи са виспкпефикасним ппвратпм
тпплпте пд птпаднпг зрака

Прпведбени
аранжмани

Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију .
Фпнд за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст
Јединице лпкалне сампуправе

Статус

Имплементација ће бити укљушена у текуће активнпсти јавне
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имплементације и
ташан временски
пквир

кампаое ппдизаоа свијести п енергетскпј ефикаснпсти. Одређене
кампаое ппдизаоа свијести се већ спрпвпде какп на наципналнпм,
такп и на лпканпм нивпу (на лпкалнпм нивпу ппщтине кпје су
прихватиле Сппразум градпнашелника еврппских градпва пдржавају
Енергетске дане у пквиру кпјих се реализују и кампаое ппдизаоа
свијести п знашају енергетске ефикаснпсти. Интензивираое пвих
активнпсти се пшекује пд 2014. гпдине.

Финансираое

Укљушенп у хпризпнталну мјеру Х2

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа
евалуација ущтеда базе ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
У.2.2

Кредити за набавку виспкп ефикасних система гријаоа, климатизације
и вентилације у кпмерцијалнпм и јавнпм сектпру

Категприја

Категприја 3: Финансијски инструменти;
3.3: Кредити

Регипнална
примјена

Ентитетска; Лпкална

Циљна група

Јавне и кпмерцијалне институције/кпмпаније кап власници зграда;
Банке

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Ошекује се да банке у циљу прпщиреоа свпјих кредитних линија
псигурају ппвпљне кредите кап ппдрщку набавци виспкп ефикасних
система гријаоа у кпмерцијалнпм и јавнпм сектпру. Међунарпдне
кредитне институције (Еврппска банка за пбнпву и развпј, Еврппска
инвестиципна банка, Свјетска банка и др.) имају ппсебне кредитне
прпграме за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти а средства се
пласирају прекп кпмерцијалних банака, те се пшекује да ће се у
нареднпм перипду пласирати знашајнија средства из пвих прпграма.
Такпђе ппстпји мпгућнпст и финансираоа директнп крпз друге
међунарпдне прпграме кпји имају фпкус на енергетскпј ефикаснoсти.

Прпведбени
аранжмани

Банке

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Ппшетак имплементације се пшекује у 2014.

Финансираое

Кредитни аранжмани крајоих кприсника

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
У.2.3

Услуге примјене мјера енергетске ефикаснпсти кпд система за
гријаое, климатизацију за кпмерцијалне кпмпаније и јавне
институције према ESCO кпнцепту

Категприја

Категприја 5: Енергетске услуге за ущтеду енергије;

Регипнална

Ентитетска; Лпкална
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примјена
Циљна скупина

Кпмерцијалне кпмпаније и јавне институције кап власници или
кприсници зграда

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Мјера предвиђа спрпвпђеое ESCO кпнцепта ущтеде енергије путем
инсталираоа енергетски ефикаснпг система гријаоа, климатизације
и вентилације у кпмерцијалним и јавним зградама.
Закпн п енергетскпј ефикаснпсти предвидип је мпгућнпст фпрмираоа
ESCO кпмпанија. Ове кпмпаније би улагала свпја средства у
кпмбинацији са средствима власника зграда или треће стране у
пбнпву ппстпјећих неефикасних система за гријаое, климатизацију и
вентилацију уз гарантпваое пдређенпг нивпа ущтеда у пптрпщои
енергије. Накпн рекпнструкције птплата улпжених средстава би се
врщила крпз ппстигнуте ущтеде у пптрпщои енергије.

Прпведбени
аранжмани

ESCO кпмпаније

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Ппшетак примјене се пшекује са ппјављиваоем ESCO кпмпанија
(друга пплпвина 2014. гпдине)

Финансираое

Финансијске ущтеде пд ефеката примјене мјера енергетске
ефикаснпсти

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа
евалуација ущтеда базе ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
У.3

Обнпва ппстпјећих зграда и изградоа нпвих зграда према принципима
енергетске ефикаснпсти

У.3.1

Примарнa и секундарнa легислатива кпјпм ће се трансппнпвати
директива 2010/31/ЕУ п енергетскпј ефикаснпсти зграда

Категприја

Категприја 1: Прппис;

Регипнална
примјена

Ентитетска

Циљна група

Инвеститпри, Прпјектантске куће, Дпмаћинства, власници зграда

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Мјера има за циљ смаоеое укупне пптрпщое енергије у јавнпм и
кпмерцијалнпм сектпру прпписиваоем и прпвпђеоем правнпг пквира
п енергетскпј ефикаснпсти зграда. Нпве зграде мпрају се такп
прпјектпвати и градити да испуоавају прпписане минималне захтјеве у
ппгледу енергетске ефикаснпсти. Приликпм веће рекпнструкције
зграда, исте се мпрају врщити такп да накпн рекпнструкције зграда
задпвпљава прпписане минималне захтјеве у ппгледу енергетске
ефикаснпсти.
Захтјеви ЕУ Директиве2010/31/ЕУ п енергетскпј ефикаснпсти зграда ће
се трансппнпвати нпвим закпнпм п уређеоу прпстпра и грађеоу и
пдгпварајућпм секундарнпм легислативпм


Прппис п метпдплпгији за израшунаваое енергетских
карактеристика зграда
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Прппис п минималним захтјевима у ппгледу енергетске
ефикаснпсти зграда
Прппис п енергетскпм цертифицираоу зграда (издаваое и
ппстављаое енергетскпг цертификата);

Прпведбени
аранжмани

Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Спрпвпђеое прпписа је заппшелп у 2013. гпдини накпн усвајаоа нпвпг
закпна п уређеоу прпстпра и грађеоу, а упптпуниће се дпнпщеоем
ппдзакпнских аката кпјима ће се изврщити даље трансппнпваое
захтјева из Директиве 2010/31/ЕУ. Сва препстала секундарна
легислатива упптпуниће се у 2014. гпдини, шиме ће ппшети спрпвпђеое
свих закпнских пдредби.

Финансираое

Укљушенп у хпризпнталну мјеру Х1

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
У.3.2

Кампаоа ппдизаоа јавне свијести п знашају ппбпљщаоа енергетске
ефикаснпсти ппстпјећих зграда у кпмерцијалнпм и јавнпм сектпру

Категприја

Категприја 2: Мјере инфпрмисаоа и пбавезнпг инфпрмисаоа
2.1: Фпкусиране инфпрмативне кампаое

Регипнална
примјена

Ентитетска; лпкална

Циљна група

Јавне и кпмерцијалне институције/кпмпаније кап власници зграда

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Мјера има за циљ ппвећаое свијести кпд јавних и кпмерцијалних
институција/кпмпанија п знашају пбнпве ппстпјећих енергетски
неефикасних зграда кпје кпристе. Мјера је дип јаве кампаое ппдизаоа
свијести у јавнпсти. С пбзирпм на мпгућнпсти примјене јавнпприватнпг партнерства, предвиђенп је да се кампаое дјелимишнп
усмјере и на уппзнаваое са преднпстима кприщћеоа ЈПП-а, а у вези
прпјеката енергетске ефикаснпсти.

Прпведбени
аранжмани

Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију
Фпнд за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст
Јединице лпкалне сампуправе

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Одређене кампаое ппдизаоа свијести се већ спрпвпде какп на
наципналнпм, такп и на лпканпм нивпу (на лпкалнпм нивпу ппщтине
кпје су прихватиле Сппразум градпнашелника еврппских градпва
пдржавају Енергетске дане у пквиру кпјих се реализују и кампаое
ппдизаоа свијести п знашају енергетске ефикаснпсти. Интензивираое
пвих активнпсти се пшекује пд 2014. гпдине.

Финансираое

Укљушенп у хпризпнталну мјеру Х2

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
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У.3.3

Кредити за пбнпву ппстпјећих зграда у кпмерцијалнпм и јавнпм
сектпру у циљу ппбпљщаоа оихпве енергетске ефикаснпсти, те
изградоу нпвих нискпенергетских и пасивних зграда

Категприја

Категприја 3: Финансијски инструменти;
3.3: Кредити

Регипнална
примјена

Ентитетска; Лпкална

Циљна група

Јавне и кпмерцијалне институције/кпмпаније кап власници зграда;

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Ошекује се да банке у циљу прпщиреоа свпјих кредитних прпграма
псигурају ппвпљне кредите кап ппдрщку пбнпви ппстпјећих зграда у
стамбенпм сектпру у циљу ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти тих
зграда. Међунарпдне кредитне институције (Еврппска банка за пбнпву
и развпј, Еврппска инвестиципна банка, Свјетска банка и др.) имају
ппсебне кредитне прпграме за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти а
средства се пласирају прекп кпмерцијалних банака, те се пшекује да ће
се у нареднпм перипду пласирати знашајнија средства из пвих
прпграма. Такпђе ппстпји мпгућнпст и финансираоа директнп крпз
друге међунарпдне прпграме кпји имају фпкус на енергетскпј
ефикаснoсти.
У припреми је Прпјекат за енергетску ефикаснпст намијеоен
ппбпљщаваоу енергетске ефикаснпсти пбјеката из јавнпг сектпра
(бплнице, дпмпви здравља, щкпле, дпмпви и сл.) кпји ће се, укпликп
дпђе дп оегпве реализације, финансирати кредитпм Свјетске Банке,
укупне вриједнпсти 32 милипна дплара за цијелу БиХ).

Прпведбени
аранжмани

Банке или друге кредитне институције

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Ппшетак имплементације се пшекује у 2014.

Финансираое

Кредитни аранжмани крајоих кприсника
Алтернативнп, инвестираое пп принципу јавнп-приватнпг партнерства

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
У.3.4

Суфинансираое пд стране Фпнда за пбнпву ппстпјећих зграда кпје
припадају јавнпм сектпру у циљу ппбпљщаоа оихпве енергетске
ефикаснпсти

Категприја

Категприја 3: Финансијски инструменти;
3.1: Субвенције

Регипнална
примјена

Ентитетска

Циљна група

Јавни сектпр

Активнпсти за

Овпм мјерпм се псигурава суфинансираое пд стране Фпнда у слушају
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циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

пбнпве ппстпјећих енергетски неефикасних зграда а кпје се кпристе за
пптребе јавнпг сектпра.
Овај инструмент је усмјерен на брже спрпвпђеое мјера за смаоеое
пптрпщое енергије кпја се кпристи у зградама у пквиру јавнпг сектпра.

Прпведбени
аранжмани

Фпнд за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементација мјере и оен пбим директнп зависи пд реализације
активнпсти дефинисаних у мјери Х5 „Јашаое Фпнда за защтиту живптне
средине и енергетску ефикаснпст“.

Финансираое

Средства Фпнда

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
У.3.5

Услуге пбнпве зграда за јавни и кпмерцијални сектпр према ESCO
кпнцепту

Категприја

Категприја 5: Енергетске услуге за ущтеду енергије;

Регипнална
примјена

Ентитетска; Лпкална

Циљна група

Кпмерцијалне кпмпаније и јавне институције и устанпве

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Закпн п енергетскпј ефикаснпсти предвидип је мпгућнпст фпрмираоа
ESCO кпмпанија. Ове кпмпаније би улагала свпја средства у
кпмбинацији са средствима власника зграда или треће стране у
пбнпву ппстпјећих неефикасних зграда уз гарантпваое пдређенпг
нивпа ущтеда у пптрпщои енергије. Накпн рекпнструкције птплата
улпжених средстава би се врщила крпз ппстигнуте ущтеде у
пптрпщои енергије.

Прпведбени
аранжмани

ESCO кпмпаније

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементиранп, ппшетак примјене се пшекује са ппјављиваоем
ESCO кпмпанија (друга пплпвина 2014. гпдине)

Финансираое

Финансијске ущтеде пд ефеката примјене мјера енергетске
ефикаснпсти

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа
евалуација ущтеда базе ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
У.4.

Увпђеое енергетскпг меначмента у зграде јавнпг сектпра шија је
кприсна ппврщина већа пд 500 m2

Категприја

Категприја 1: Прппис
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Категприја 2: Мјере инфпрмисаоа и пбавезнпг инфпрмисаоа
Регипнална
примјена

Ентитетска

Циљна група

Јавне институције и устанпве

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Овај инструмент је усмјерен на брже спрпвпђеое мјера за смаоеое
пптрпщое електришне енергије, те енергије кпја се кпристи за
гријаое,климатизацију и вентилацију у зградама у пквиру јавнпг
сектпра.
Главна улпга увпђеоа енергетскпг меначмента је регулисаое и
праћеое укупне пптрпщое енергије за пптребе зграде. Примјенпм
низа кпнтрпла и праћеоа рутине (и једнпставне и спфистициране)
мпже се управљати стамбеним услугама стрпгп у складу са
пптражопм, те се на тај нашин избјегава непптребнп кприщћеое
енергије.
Eнергетски меначмент пбухвата сљедеће активнпсти:
- пдређиваое лица пдгпвпрнпг за енергетски меначмент,
- пбезбјеђеое услпва за мјереое пптрпщое енергије,
- перипдишну анализу (мјесешнп, сезпнски, а најмаое једнпм
гпдищое) пптрпщое енергије,
- пбезбјеђеоа врщеоа енергетских прегледа и прибављаоа
цертификата п енергетскпј ефикаснпсти зграда у складу са
прпписима за грађеое пбјеката,
- усвајаое пперативних планпва за ппбпљщаое енергетске
ефикаснпсти,
- впђеое базе ппдатака п пптрпщои енергије
- гпдищое дпстављаое ппдатака Фпнду за пптребе впђеоа базе
ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти

Прпведбени
аранжмани

Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију.
Mинистарствп индустрије, енергетике и рударства

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Мјера је имплементирана тпкпм 2013. гпдине, накпн дпнпщеоа
Закпна п уређеоу прпстпра и грађеоу и Закпна п енергетскпј
ефикаснпсти. Овим закпнима прпписанп је увпђеое енергетскпг
меначмента у зграде јавнпг сектпра у рпку пд щест мјесеци пд дана
дпнпщеоа акципнпг плана енергетске ефикаснпсти Републике Српске,
па се примјена пшекује у 2014. гпдини. Прпписанп је да се енергетски
меначмент мпра увести у све јавне зграде шија кприсна ппврщина
прелази 500m2.

Финансираое

Сампфинансираое укпликп је пптребнп

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
У.5

Прпизвпдоа енергије из пбнпвљивих извпра енергије

У.5.1

Јавна кампаоа ппдизаоа свијести п прпизвпдои енергије из
пбнпвљивих извпра за властиту пптрпщоу у зградама у пквиру
кпмерцијалнпг и јавнпг сектпра
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Категприја

Категприја 2: Мјере инфпрмисаоа и пбавезнпг инфпрмисаоа
2.1: Фпкусиране инфпрмативне кампаое

Регипнална
примјена

Ентитетска, лпкална

Циљна група

Јавне и кпмерцијалне институције/кпмпаније кап власници зграда.

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Овај инструмент је усмјерен на брже спрпвпђеое мјера за смаоеое
пптрпщое енергије у кпмерцијалним и јавним зградама, какп слиједи:

Прпведбени
аранжмани

Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију.
Министарствп индустрије, енергетике и рударства
Фпнд за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст
Јединице лпкалне сампуправе

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементација ће бити укљушена у текуће активнпсти јавне кампаое
ппдизаоа свијести п енергетскпј ефикаснпсти. Одређене кампаое
ппдизаоа свијести се већ спрпвпде какп на наципналнпм, такп и на
лпканпм нивпу (на лпкалнпм нивпу ппщтине кпје су прихватиле
Сппразум градпнашелника еврппских градпва пдржавају Енергетске
дане у пквиру кпјих се реализују и кампаое ппдизаоа свијести п
знашају енергетске ефикаснпсти. Интензивираое пвих активнпсти се
пшекује пд 2014. гпдине.

Финансираое

Укљушенп у хпризпнталну мјеру Х2.






спларни системи за загријаваое зграда и припрему тппле
впде,
фптпнаппнски системи;
тпплптне пумпе за загријаваое или вентилацију зграда
Примјена кпгенерације

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
У.5.2

Кредити за набавку система за прпизвпдоу енергије за властиту
пптрпщоу из пбнпвљивих извпра енергије

Категприја

Категприја 3: Финансијски инструменти;
3.3: Кредити

Регипнална
примјена

Ентитетска; Лпкална

Циљна група

Јавне и кпмерцијалне институције/кпмпаније кап власници зграда;

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Ошекује се да банке у циљу прпщиреоа свпјих кредитних прпграма
псигурају ппвпљне кредите кап ппдрщку набавци система за
прпизвпдоу енергије за властите пптребе из пбнпвљивих извпра
енергије.

Прпведбени

Банке и друге кредитне институције
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аранжмани
Статус
Ппшетак имплементације се пшекује у 2014.
имплементације
и ташан временски
пквир
Финансираое

Кредитни аранжмани крајоих кприсника.

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
У.5.3

Суфинасираое пд стране Фпнда за набавку система за прпизвпдоу
енергије за властиту пптрпщоу из пбнпвљивих извпра енергије

Категприја

Категприја 3: Финансијски инструменти;

Регипнална
примјена

Ентитетска

Циљна група

Јавни и кпмерцијални сектпр

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Ова мјера предвиђа суфинансираое увпђеоа система за прпизвпдоу
енергије за властиту пптрпщоу у зградама у кпмерцијалнпм и јавнпм
сектпру, кап нпр.:





спларни систем за гријаое зграда и санитарну тпплу впду,
Фптпнаппнски системи;
тпплптне пумпе за централнп гријаое кпје кпристе тпплпту
пд зрака, тла и ппврщинске впде, пднпснп тпппте
акумулиране у земљи и каменим масама.
Примјена кпгенерације

Прпведбени
аранжмани

Фпнд за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементација мјере и оен пбим директнп зависи пд реализације
активнпсти дефинисаних у мјери Х5 „Јашаое Фпнда за защтиту живптне
средине и енергетску ефикаснпст“.

Финансираое

Средства Фпнда

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
У.5.4

Ппдстицаое прпизвпдое електришне енергије из пбнпвљивих извпра
енергије у сектпру услуга

Категприја

Категприја 3: Финансијски инструменти;

Регипнална
примјена

Ентитетска

Циљна група

Јавни и кпмерцијални сектпр

Активнпсти за
циљане

Крајои кприсници у сектпру услуга ппдстицаће се да прпизвпде
електришну енергију из пбнпвљивих извпра енергије (принцип нетп
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инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

мјереоа, гарантпвана пткупна цијена или премија) укпликп испуоавају
услпве према важећим закпнским пдредбама

Прпведбени
аранжмани

Оператпр система ппдстицаоа

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементиранп дпнпщеоем Закпна п пбнпвљивим извприма
енергије и ефикаснпј кпгенерацији.

Финансираое

Крајои купци електришне енергије (сви купци електришне енергије у
складу са свпјпм пптрпщопм електришне енергије издвајају накнаду за
ппдстицаое прпизвпдое ел. енергије из ОИЕ)

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
У.6

Енергетска ефикаснпст у мрежама впдпснабдијеваоа

У.6.1

Кредити за ппрему и радпве какп би се ппвећала енергетска
ефикаснпст у мрежама впдпснабдијеваоа

Категприја

Категприја 3: Финансијски инструменти;
3.3: Кредити

Регипнална
примјена

Лпкална

Циљна група

Јединице лпкалне сампуправе;
Јавна кпмунална предузећа за впдпснабдијеваое;

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Овај инструмент је усмјерен на брже спрпвпђеое мјера за смаоеое
пптрпщое енергије пптребне за рад мрежа впдпснабдијеваоа, кап
щтп су:





Уградоа кпндензатпрских батерија за реактивну енергију;
Замјена старих пумпи са нпвим виспкп ефикасним;
Уградоа ппгпна са прпмјенљивпм брзинпм;
Санација ппстпјеће мреже цјевпвпда.

Алтернативнп пвпј мјери ппстпји мпгућнпст примјене Јавнп-приватнпг
партнерства.
Прпведбени
аранжмани

Банке и друге кредитне институције

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Ппшетак имплементације се пшекује у 2014.

Финансираое

Кредитни аранжмани крајоих кприсника.
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Алтернативнп, инвестираое пп принципу јавнп-приватнпг партнерства
Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
У.6.2

Суфинасираое пд стране Фпнда за набавку ппреме и радпве на
ппвећаоу енергетске ефикаснпсти мреже впдпснабдијеваоа

Категприја

Категприја 3: Финансијски инструменти;
3.1: Субвеније

Регипнална
примјена

Лпкална

Циљна група

Јединице лпкалне сампуправе ;
Јавна кпмунална предузећа за впдпснабдијеваое

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Мјера псигурава суфинасираое пд стране Фпнда за набавку ппреме и
радпва с циљем примјене мјера за ппбпљщаое енергетске
ефикаснпсти мреже впдпснабдијеваоа, кап щтп су:

Прпведбени
аранжмани

Фпнд за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементација мјере и оен пбим директнп зависи пд реализације
активнпсти дефинисаних у мјери Х5 „Јашаое Фпнда за защтиту живптне
средине и енергетску ефикаснпст“.

Финансираое

Средства Фпнда






Уградоа кпндензатпрских батерија за реактивну енергију;
Замјена старих пумпи са нпвим виспкп ефикасним
Уградоа ппгпна са прпмјенљивпм брзинпм;
Санација ппстпјеће мреже цјевпвпда.

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
У.6.3

Услуге ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти у мрежама
впдпснабдијаваоа према ESCO кпнцепту

Категприја

Категприја 5: Енергетске услуге за ущтеду енергије;

Регипнална
примјена

Лпкална

Циљна група

Јединице лпкалне сампуправе;
Јавна кпмунална предузећа за впдпснабдијеваое;

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у

Мјера пдражава ESCO кпнцепт ущтеде енергије крпз инсталираое
енергетски ефикасних система впдпснабдијаваоа.
Закпн п енергетскпј ефикаснпсти предвидип је мпгућнпст фпрмираоа
ESCO кпмпанија. Ове кпмпаније би улагала свпја средства у
кпмбинацији са средствима предузећа впдпснабдијеваоа или треће
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финалнпј
пптрпщои

стране у пбнпву ппстпјећих неефикасних система впдпснабдијаваоа уз
гарантпваое пдређенпг нивпа ущтеда у пптрпщои енергије. Накпн
рекпнструкције птплата улпжених средстава би се врщила крпз
ппстигнуте финансијске ущтеде у пптрпщои енергије.

Прпведбени
аранжмани

ESCO кпмпаније

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Ппшетак имплементације се пшекује са ппјавпм ESCO кпмпанија (крајем
2014. гпдине)

Финансираое

Финансијске ущтеде пд ефеката примјене мјера енергетске
ефикаснпсти

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
У.7.1

Кредити за набавку ппреме и радпве за ппвећаое енергетске
ефикаснпсти јавне расвјете

Категприја

Категприја 3: Финансијски инструменти;
3.3: Кредити

Регипнална
примјена

Лпкална

Циљна скупина

Јединице лпкалне сампуправе;
Јавна кпмунална предузећа задужена за јавну расвјету;

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Овај инструмент је усмјерен на брже спрпвпђеое мјера за смаоеое
пптрпщое енергије за рад система јавне расвјете:



Уградоа енергетски ефикасних система јавне расвјете
Увпђеое система управљаоа јавнпм расвјетпм.

Алтернативнп пвпј мјери ппстпји мпгућнпст примјене и Јавнпприватнпг партнерства.

Прпведбени
аранжмани

Банке и друге кредитне институције

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Ппшетак имплементације се пшекује у 2014.

Финансираое

Кредитни аранжмани крајоих кприсника.
Алтернативнп, инвестираое пп принципу јавнп-приватнпг партнерства

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
У.7.2

Суфинасираое пд стране Фпнда за набавку ппреме и радпва за
ппвећаое енергетске ефикаснпсти система јавне расвјете
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Категприја
Регипнална
примјена

Категприја 3: Финансијски инструменти;
3.1: Субвенције
Лпкална

Циљна група

Јединице лпкалне сампуправе;
Јавна кпмунална предузећа задужена за јавну расвјету

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Мјера псигурава суфинансираое за набавку ппреме и радпва за
ппвећаое енергетске ефикаснпсти система јавне расвјете:

Прпведбени
аранжмани

Фпнд за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементација мјере и оен пбим директнп зависи пд реализације
активнпсти дефинисаних у мјери Х5 „Јашаое Фпнда за защтиту живптне
средине и енергетску ефикаснпст“.

Финансираое

Средства Фпнда




Уградоа енергетски ефикасних система јавне расвјете
Увпђеое система управљаоа јавнпм расвјетпм.

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
У.7.3

Услуге ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти у јавнпј расвјети према
ESCO кпнцепту

Категприја

Категприја 5: Енергетске услуге за ущтеду енергије;

Регипнална
примјена

Лпкална

Циљна група

Јединице лпкалне сампуправе;
Јавна кпмунална предузећа задужена за јавну расвјету.

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Мјера пдражава ESCO кпнцепт ущтеде енергије крпз инсталираое
енергетски ефикасних система јавне расвјете.
Закпн п енергетскпј ефикаснпсти предвидип је мпгућнпст фпрмираоа
ESCO кпмпанија. Ове кпмпаније би улагала свпја средства у
кпмбинацији са средствима власника јавне расвјете или треће стране у
пбнпву ппстпјеће неефикасне јавне расвјете уз гарантпваое пдређенпг
нивпа ущтеда у пптрпщои енергије. Накпн рекпнструкције птплата
улпжених средстава би се врщила крпз ппстигнуте финансијске ущтеде
у пптрпщои енергије.

Прпведбени
аранжмани

ESCO кпмпаније

Статус
имплементације и

Ппшетак имплементације се пшекује са ппјавпм ESCO кпмпанија (крај
2014. гпдине)
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ташан временски
пквир
Финансираое

Финансијске ущтеде пд ефеката примјене мјера енергетске
ефикаснпсти у јавнпј расвјети

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије

3.4.

Прпцјена укупних ущтеда енергије у сектпру услуга

Линеаризација истпријских ппдатака пружа мпгућнпст за мпделпваое инфпрмација кпје се
пднпсе на будућнпст пднпснп за перипд дп краја 2018. гпдине. У тпм смислу, анализа је
дефинисала шетири разлишита сценарија за развпј енергетскпг сектпра у Републици Српскпј.
Таб. 3.5 Сценарији развпја
1.

Сценарип
упбишајенпг
ппслпваоа

2.

Низак сценарип

3.

Средои
сценарип

4.

Виспк сценарип

Овај сценарип претппставља да се неће десити никакве прпмјене у развпју
енергетскпг сектпра, щтп зависи п ппщтим екпнпмским и спцијалним
кретаоима у земљи, кап щтп су БДП, станпвнищтвп, итд. Прпмјена у пптрпщои
енергије за перипд 2011-2018 пдређена је приближнп линеарнпм функцијпм.
Овај сценарип представља „песимистишан“ сценарип у ппщтем развпју земље,
уз претппставку ппадаоа свих екпнпмских параметара и ппгпрщаое живптних
услпва. Прпмјена у пптрпщои енергије за перипд 2011-2018 пдређена је
приближнп лпгаритамскпм функцијпм.
Овај сценарип представља „умјеренп пптимистишан“ сценарип у ппщтем развпју
земље, уз претппставку сппрпг ппраста свих екпнпмских параметара и
живптних услпва. Прпмјена у пптрпщои енергије за перипд 2011-2018
приближнп је пдређена функцијпм пплинпма другпг реда.
Овај сценарип представља „пптимистишан“ сценарип у ппщтем развпју земље,
уз претппставку брзпг раста свих екпнпмских параметара и живптних услпва.
Прпмјена у пптрпщои енергије за перипд 2011-2018 приближнп је пдређена
функцијпм пплинпма трећег реда.

Слиједећи график приказује прпјекције пптрпщое енергије у сектпру услуга за разлишите
сценарије, без спрпвпђеоа мјера за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти.
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Упбишајени 2,06 2,14 2,23 2,28 2,35 2,48 2,63 2,58 2,99 2,96 3,23 3,1 3,21 3,32 3,43 3,54 3,66 3,77 3,88
Низак

2,06 2,14 2,23 2,28 2,35 2,48 2,63 2,58 2,99 2,96 3,23 2,9 2,94 2,98 3,01 3,04 3,07 3,1 3,12

Средои

2,06 2,14 2,23 2,28 2,35 2,48 2,63 2,58 2,99 2,96 3,23 3,2 3,38 3,59 3,8 4,03 4,27 4,53 4,8

Виспк

2,06 2,14 2,23 2,28 2,35 2,48 2,63 2,58 2,99 2,96 3,23 3,16 3,36 3,59 3,85 4,15 4,47 4,83 5,23

Гр. 3.4 Прпјекције укупне пптрпшое енергије у сектпру услуга у Републици Српскпј (РЈ)
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Према прпјекцијама, пшекивани нивпи пптрпщое енергије, у слушају да се не спрпведу
мјере за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти за три кљушне ташке извјещтаваоа су приказани
у таб. 3.6.
Таб. 3.6 Очекиване вриједнпсти ФПЕуслуге без имплементације мјера за ппбпљшаое (РЈ)
(РЈ)
Сценарип упбишајенпг
ппслпваоа
Низак сценарип
Средои сценарип
Виспк сценарип

2010

2012

3,23

3,21

3,23
3,23
3,23

2,94
3,38
3,36

2015
3,54

2018
3,88

3,04
4,03
4,15

3,12
4,80
5,23

Овај акципни план дефинище листу мјера за испуоаваое захтјева за ущтеде енергије.
Мјере кпје су планиране у пвпм дпкументу за сектпр услуга у Републици Српскпј требају
ппстићи смаоеое у изнпсу пд 0,5РЈ дп 2018. гпдине. Ове ущтеде су заснпване на претппставци
да ће у првпм перипду, дп 2016. гпдине, дпћи дп сппре имплементације мјера за ппбпљщаое
енергетске ефикаснпсти щтп ће дпвести дп смаоеоа пд 0,18РЈ у 2015. Накпн 2015. гпдине
пшекује се бржа имплементација, са циљем дпстизаоа дефинисаних ущтеда у 2018. Разине
ущтеде енергије изражене у енергетским јединицама су приказане на гр. 3.5.

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0
Ущтеде

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

0,01

0,05

0,11

0,18

0,27

0,37

0,5

Гр. 3.5 Ущтеде пд планираних мјера за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти (РЈ)
На крају, гпре наведене претппставке дпвпде нас дп кпнашних вриједнпсти ФПЕуслуге,
узимајући у пбзир ефекте планираних мјера за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти.
Вриједнпсти разлишитих сценарија су дате на гр 3.6.
5,3
4,8
4,3
3,8

3,3
2,8
2,3

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

упбишајени

3,1

3,2

3,27

3,33

3,37

3,39

3,39

3,38

Низак

2,9

2,93

2,92

2,9

2,86

2,8

2,72

2,62

Средои

3,2

3,37

3,53

3,69

3,85

4

4,15

4,29

Виспк

3,16

3,35

3,54

3,75

3,97

4,2

4,46

4,73

Гр. 3.6 Прпјекције ФПЕуслуге (РЈ)
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Према прпјекцијама, пшекивани нивпи пптрпщое енергије, у слушају да се прпведу мјере за
ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти, за три кљушне ташке извјещтаваоа су приказани у
следећпј табели.
Таб. 3.7 Очекиване вриједнпсти ФПЕуслуге са имплементацијпм мјера за ппбпљшаое
енергетске ефикаснпсти (РЈ)
(ПЈ)
Упбишајенп ппслпваое
Низак сценарип
Средои сценарип
Виспк сценарип

3.5.

2010
3,23
3,23
3,23
3,23

2012
3,20
2,93
3,37
3,35

2015
3,37
2,86
3,85
3,97

2018
3,38
2,62
4,29
4,73

Прпцјена финансијских средства за реализацију предвиђених мјера за
ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у сектпру услуга

Какп би се ппстигап циљ за 2018. гпдине за сектпр услуга у Републици Српскпј, пптребнп је
смаоеое пптрпщое енергије пд 0,50 РЈ. Да би се ппстигле дефинисане ущтеде енергије
пптребнп је у ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у сектпру услуга дп краја 2018. гпдине
укупнп инвестирати пкп 82.450.000 КМ. Детаљнији приказ пптребних улагаоа приказан је у
таб. 3.8.
Таб. 3.8 Гпдишои и укупни финансијски изнпси пптребни за имплементацију предвиђених
мјера за ппбпљшаое енергетске
2011.

2012.

2013.

Није
прпцијеоенп

Није
прпцијеоенп

Није
прпцијеоенп

У1
У2
У3
У4
У5
У6
У7
Укупнп

2014.
Није
пптребнп
1.350.000
2.700.000
Није
пптребнп
1.350.000
670.000
540.000
6.610.000

2015.
Није
пптребнп
2.250.000
4.530.000
Није
пптребнп
2.250.000
1.130.000
900.000
11.060.000

2016.
Није
пптребнп
3.400.000
6.800.000
Није
пптребнп
3.400.000
1.700.000
1.360.000
16.660.000

2017.
Није
пптребнп
4.700.000
9.500.000
Није
пптребнп
4.700.000
2.370.000
1.900.000
21.270.000

2018.
Није
пптребнп
6.100.000
12.200.000
Није
пптребнп
6.100.000
3.000.000
2.450.000
26.850.000

Највећи дип пптребних финансијских средстава псигураће се путем намјенских кредита пд
стране кпмерцијалних банака или других кредитних институција. Знашајна су улагаоа и пп
принципу ESCO мпдела. Треба имати у виду и мпгућнпст кприщћеоа Јавнп-приватнпг
партнерства са циљем инвестираоа у прпјекте за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти. Треба
нагласити да ће ппједини кприсници средства сампсталнп инвестирати, без улажеоа у
кредитне аранжмане, а оихпв дппринпс смаоеоу пптрпщое енергије се такпђе урашунава, те
је ппсебну пажоу пптребнп ппсветити планираним кампаоама са циљем прпмпције
енергетске ефикаснпсти. Одређени дип улагаоа ппкриће се путем суфинансираоа пд стране
Фпнда, пднпснп птплатиће се крпз дефинисане ппдстицаје за прпизвпдоу електришне енергије
из пбнпвљивих извпра енергије, щтп је приказанп на гр. 3.7.
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77%

23%

Кредити, Јaвнп-приватнп партнерствп (и сампфинасираое)
Суфинансираое и ппдстицаји

Гр. 3.7 Учешће ппјединих извпра финансираоа за реализацију мјера за ппбпљшаое
енергетске ефикаснпсти
Кап знашајан прпјекат у пвпм ппдрушју шија припремне активнпсти су у тпку јесте Прпјекат за
енергетску ефикаснпст намијеоен ппбпљщаваоу енергетске ефикаснпсти пбјеката из јавнпг
сектпра (бплнице и щкпле). Укпликп дпђе дп реализације пвпг прпјекта, исти би бип
финансиран кредитпм Свјетске Банке, укупне вриједнпсти 32 милипна дплара за цијелу БиХ.
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4.

СЕКТОР ИНДУСТРИЈЕ

Индустријски сектпр у укупнпј финалнпј пптрпщои енергије ушествује са пкп 23%. У таб. 4.1
приказани су дпступни ппдаци п пптрпщои енергије у индустријскпм сектпру за перипд 20062010. гпдина.
Таб. 4.1 Пптрпшоа енергије у индустријскпм сектпру за перипд 2006-2010.
Пптрпщоа електришне енергије
Пптрпщоа тпплптне енергије
Пптрпщоа прирпднпг гаса
Пптрпщоа угља
Пптрпщоа нафте и нафтних
деривата
Пптрпщоа бипмасе

2006
1,74
-

2007
1,93
-

2008
1,85
0,014
-

2009
1,70
0,013
0,976
-

2010
1,62
0,011
1,091
0,16
3

-

-

-

-

0,76

Према Стратегији развпја енергетике Републике Српске дп 2030. гпдине, пптрпщоа енергије
из угља у индустријскпм сектпру у Републици Српскпј у 2005 изнпсила је 0,16 РЈ или 3,8 ktпе.
Касније пбјављени статистишки ппдаци, Републишкпг завпда за статистику, представљају
пптрпщоу угља у прирпдним јединицама без навпђеоа прпсјешне калпришне вриједнпсти
лигнита и мркпг угља кпји се кпристи. Из пвпг разлпга пснпвица је ппстављена на 2005. гпдину.
Дп сада у Републици Српскпј званишна статистика није извјещтавала п финалнпј пптрпщои
енергије из нафте и нафтних деривата у пвпм сектпру. Ппсљедои службени ппдаци п енергији
из нафте и нафтних деривата у индустријскпм сектпру у РС су пбјављени за 2005. гпдину у
Стратегији развпја енергетике Републике Српске. Из тпг разлпга пснпвица пптрпщое енергије
кпја се пднпси на нафту и нафтне деривате у индустријскпм сектпру је ппстављена на 2005.
гпдину и вриједнпст пд 3 РЈ или 72 ktпе.
Дп сада се није извјещтавалп п пптрпщои енергије из бипмасе у индустријскпм сектпру, а
ппсљедои службени ппдаци п пптрпщои енергије из бипмасе у индустријскпм сектпру су
пбјављени за 2005. у Стратегији развпја енергетике Републике Српске. Из тпг разлпга пснпвица
пптрпщое енергије кпја се пднпси на пптрпщоу бипмасе у индустријскпм сектпру је
ппстављена на 2005. гпдину и вриједнпст пд 0,76 РЈ или 18 ktпе.

4.1.

Финална пптрпщоа енергије у индустријскпм сектпру

Анализа распплпживих статистишких ппдатака и увпђеое кпефицијената кпји су пптребни за
дпбиваое калкулације пснпвице пптрпщое енергије у индустријскпм сектпру даје следећу
вриједнпст финалне пптрпщое енергије за 2010. гпдину:
ФПЕиндустрија = 6,7РЈ.
Најдпминантнији нпсилац енергије у индустријскпм сектпру је нафта и нафтни деривати
кпја ушествују са 45,66% у укупнпј пптрпщои енергије у пвпм сектпру, а следећа је електришна
енергија са ушещћем у укупнпј пснпвнпј пптрпщои пд 24,17%. Пптрпщоа прирпднпг гаса
ушествује са 16,28% у укупнпј пптрпщои енергије у пвпм сектпру, а слиједи бипмаса са
ушещћем пд 11,34%, угаљ са ушещћем пд 2,39% и тпплптна енергија са свега 0,16% (гр. 4.1).
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45,66%

2,39%

16,28%

11,34%
24,17%
0,16%
Бипмаса
Прирпдни гас

Нафта и нафтни деривати
Тпплптна енергија

Угаљ
Ел. енергија

Гр. 4.1 Пптрпшоа енергије у индустријскпм сектпру према врсти гприва
Финална пптрпщоа енергије у индустријскпм сектпру према врсти енергије за 2010. гпдину
је дата у таб. 4.2.
Таб. 4.2 Финалне пптрпшое енергије у индустријскпм сектпру за 2010. гпдину
ФПЕиндустрија
Електришна енергија
Тпплптна енергија
Прирпдни гас
Угаљ
Нафта и нафтни деривати
Бипмаса
Укупнп

РЈ
1,62
0,011
1,091
0,16
3,06
0,76
6,7

У Стратегији развпја енергетике Републике Српске дп 2030. гпдине наведени су ппдаци п
финалнпј пптрпщои енергије пп сектприма за перипд пд 2000-2005. гпдине. На нареднпм
графику кпмбинпвани су ппдаци из Стратегије развпја енергетике Републике Српске дп 2030.
гпдине и дпступни ппдаци пд Републишкпг завпда за статистику РС за перипд 2006-2010. Кап
щтп се мпже видјети, мнпги истпријски ппдаци недпстају.
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5
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3
2
1
0

2000

2001

2002

Електришна енергија

1,39

1,18

1,11

Прирпдни гас

3,48

0,28

Угаљ

0,04

0,03

0,08

Нафта и деривати нафте

3,81

2,98

Бипмаса

0,73

0,64

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1,74

1,93

1,85

1,3

1,72

1,98

0,57

4,69

6,02

0,11

0,17

0,16

2,52

2,8

2,94

3,06

0,53

0,56

0,71

0,76

Тпплптна енергија

0,014

2009

2010

1,7

1,62

0,976

1,091

0,013

0,011

Гр. 4.2 Истпријски ппдаци п пптрпшои енергије у сектпру индустрије (РЈ)
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Какп би се пве празнине пппуниле, примијеоена је линеарна анализа, шиме су се дпбили
ппдаци п финалнпј пптрпщои енергије кпји недпстају. Ове апрпксимације су резултирале
пдређеним пдступаоима пд званишних ппдатака п финалнпј пптрпщои енергије за 2010.
гпдину. Умјестп претхпднп усвпјенпг пснпвнпг ФПЕиндустрија у изнпсу пд 6,7 РЈ, исти је сада
исправљен на 6,6 РЈ. Оснпвна пптрпщоа енергије за разлишите врсте енергије је исправљена
кап щтп је приказанп у следећпј табели:
Таб. 4.3 Прпмјене у пснпвнпј пптрпшои усљед линеаризације
(РЈ)

Оснпвица 2010 –
службена статистика

Оснпвица 2010 – исправљенп
примјенпм линеаризације

1,62

1,62

1,091
0,011
0,16
3,06
0,76
6,7

1,09
0,011
0,32
2,82
0,74
6,6

Електришна
енергија
Тпплптна енергија
Прирпдни гас
Угаљ
Нафта
Бипмаса
Укупнп

Следећи график на примјеру укупне финалне пптрпщое енергије у индустријскпм сектпру
приказује нашин на кпји је изврщена линеаризација дпступних ппдатака п финалнпј пптрпщои
енергије са циљем дпбијаоа функципналне зависнпсти.
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ФПЕ

2000
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2003
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2006

2007

2008

2009

2010

9,44

5,1

4,23

5,34

10,22

11,99

7,835

7,964

7,829

6,536

6,7

Гр. 4.3 Линеаризација истпријских ппдатака п ФПЕ у индустријскпм сектпру (РЈ)
Линеаризација истпријских ппдатака пружа мпгућнпст за мпделпваое инфпрмација за
будућнпст пднпснп за перипд дп краја 2018. гпдине.
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4.2.

Мјере за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у сектпру индустрије
Таб. 4.4 Преглед мјера за ппбпљшаоа енергетске ефикаснпсти у индустрији

Бр
пј

И1

И2

Назив мјере

Ппбпљщаое
карактеристика
индустријских
прпцеса

Енергетски
ефекти
нерезиденцијалних пбјеката

Категприја

Мјере
инфпрмираоа и
пбавезнпг
инфпрмираоа;
Финансијски
инструменти;
Дпбрпвпљни
сппразуми и
инструменти
сарадое;

Мјере
инфпрмираоа и
пбавезнпг
инфпрмираоа;
Финансијски
инструменти;
Дпбрпвпљни
сппразуми и
инструменти
сарадое;

Примјена

Ентитетска;
Лпкална

Ентитетска;
Лпкална

Циљна група

Индустријске
кпмпаније

Индустријске
кпмпаније

Циљане акције за ппбпљщаое
енергетске ефикаснпсти крајоег
кприсника
 Прпмпција и едукација у пбласти
ппбпљщаоа индустријских
прпцеса;
 Имплементација мјера енергетске
ефикаснпсти у индустрији на бази
властитпг финансираоа;
 Енергетски прегледи индустријских
прпцеса;
 Кредити за ппбпљщаое
индустријских прпцеса;
 Енергетске услуге за ущтеду
енергије у индустрији
 Увпђеое енергетскпг меначмента
у ппслпвне зграде кпд великих
пптрпщаша енергије
 Енергетска прегледи у
индустријским
нерезиденцијалним зградама;
 Имплементација мјера енергетске
ефикаснпсти индустријских
нерезиденцијалних зграда на бази
властитпг финансираоа;
 Кредити за ппбпљщаое
енергетске ефикаснпсти

Статус
имплементације
и прецизан
временски
пквир

Планиранп пд
2014

Планиранп пд
2014
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индустријских нерезиденцијалних
зграда;
 Енергетске услуге за ущтеду
енергије за индустријске
нерезиденцијалне зграде.

И3

Кпгенерација кпмбинпвана
прпизвпдоа
електришне и
тпплптне
енергије

И4

Инсталираое
система
пбнпвљивих
извпра енергије
за генерисаое
енергије за
индустријске
сврхе

Мјере
инфпрмираоа и
пбавезнпг
инфпрмираоа;
Финансијски
инструменти;
Дпбрпвпљни
сппразуми и
инструменти
сарадое;
Мјере
инфпрмираоа и
пбавезнпг
инфпрмираоа;
Финансијски
инструменти;
Дпбрпвпљни
сппразуми и
инструменти
сарадое;

Ентитетска;
Лпкална

Ентитетска;
Лпкална

Индустријске
кпмпаније

 Инсталираое и рад
кпгенеративних система на бази
сампфинансираоа;
 Ппдстицаое прпизвпдое енергије
у ефикаснпј кпгенерацији
 Енергетске услуге за ущтеду
енергије за индустријска
кпгенеративна ппстрпјеоа

Дјелимишнп већ
у примјени
(ппдстицаое
прпизвпдое
енергије у
ефикаснпј
кпгенерацији)

Индустријске
кпмпаније

 Инсталираое и рад ОИЕ система на
бази сампфинансираоа;
 Кредити за увпђеое ОИЕ система у
индустријским прпцесима;
 Ппдстицаое прпизвпдое
електришне енергије из
пбнпвљивих извпра енергије

Дјелимишнп већ
у примјени
(ппдстицаое
прпизвпдое
електришне
енергије из ОИЕ)
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4.3.

Опис ппјединашних мјера за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у
индустријскпм сектпру

Утврђиваое пптенцијала пствариваоа кпристи из примјене енергетске ефикаснпсти у
индустрији, везанп је за ущтеде електришне и тпплптне енергије. Какп би се дпбили стварни
пптенцијали, треба прпвести детаљна испитиваоа крпз све сегменте, а прелиминарнп се мпгу
давати самп пснпвне прпцјене.
Разлике у нашину кприщћеоа енергије у индустријскпм сектпру су пгрпмне, кап и
мпгућнпсти ппвећаоа ефикаснпсти и ущтеде. Метпде кпје се мпгу примијенити зависе пд
прирпде прпцеса. Највећи пптенцијали су упшљиви у ущтеди тпплптне енергије – прије свега
крпз кприщћеое птпадне тпплпте – а у великпм брпју слушајева мпгу се дпстићи ущтеде дп шак
30 прпцената. Када гпвпримп п ущтедама електришне енергије, мпгуће су разлишите мјере за
ефикаснпст пптрпщое и за дјелпваое на пптрпщне уређаје.
Штп се тише земаља у прпцесу транзиције, један пд пснпвних прпблема оихпвпг
индустријскпг сектпра је низак нивп ефикаснпг кприщћеоа енергије. Осим непдгпварајуће и
шестп врлп застарјеле технплпгије, кап и ппсљедица спцијалистишке екпнпмије, највећу
препреку ппвећаоу енергетске ефикаснпсти представља недпстатак прганизиранпг приступа,
мпдернпг знаоа у пвпј пбласти, кап и недпстатак ефикасне размјене инфпрмација.
У слушају Републике Српске псим гпре наведених прпблема кпји знашајнп утишу на
индустријски сектпр, ппјављују се брпјни прпблеми настали усљед ратних дејстава – пщтећеоа
на индустријским пбјектима и инфраструктури и сл. Иакп је специфишна пптрпщоа енергије у
Републици Српскпј данас вепма ниска, највище збпг директних и индиректних ратних
ппсљедица, пптреба за пбнпвпм и растпм привреде, кап и пптреба за бпљим приступпм
цијени енергије, псим растуће свијести п защтити прирпде, намеће неппхпднпст унапређеоа
енергетске ефикаснпсти и раципналнпг кприщћеоа енергије.
Глпбални ппглед на пву пбласт, ппказује да нпвије иницијативе активиране у развијеним
земљама усмјеравају пажоу на специфишан и ефикасан приступ прпблему енергетске
ефикаснпсти у индустрији. Еврппска банка за пбнпву и развпј је птвприла пдрживу кредитну
линију WеBSЕCLF за земље западнпг Балкана (Србија, Бпсна и Херцегпвина, Македпнија и Црна
Гпра). Опщти циљ је ппмпћи са дизајнпм, ппкретаоем и имплементацијпм успјещне, пдрживе
кредитне линије у пдабраним земљама западнпг Балкана. Кредити ће се пдпбравати за
финансираое прпјеката везаних за енергетску ефикаснпст и/или мале прпјекте везане за
пбнпвљиве извпре енергије кпје ће имплементирати приватне кпмпаније (у индустријама или
пбјектима у кпјима се пружају кпмерцијалне услуге). Штавище, пва линија ће пмпгућити
лпкалним финансијским институцијама да се уппзнају са нашинима пцјеоиваоа и
финансираоа енергетске ефикаснпсти и малих прпјеката везаних за инвестираое у пбнпвљиве
извпре енергије, кап и инжеоерима да идентификују и припреме технишки извпдиве и
наплативе прпјекте. Стпга, пшекује се да ће пва кредитна линија ппкренути самппдрживп
тржищте за улагаое у енергетски пдрживе прпјекте у земљама западнпг Балкана. WеBSЕCLF је
примјеоив на енергетски пдрживе прпјекте, шија је вриједнпст између 100.000 и 2 милипна
евра, а у слушају већих прпјеката пд 2 дп 6 милипна евра.
ИН.1

Ппбпљщаое карактеристика прпцеса
Циљ пве мјере за енергетску ефикаснпст је да псигура да су највеће
енергетске неефикаснпсти уклпоене и да су најбпље прилике за ущтеду
енергије идентифициране и имплементиране. Обишнп ппстпје мнпге
ппције кпје се мпгу узети у пбзир за пптимизираое енергетске
ефикаснпсти у нпвим инсталацијама или за ппбпљщаое енергетске
ефикаснпсти унутар ппстпјећих инсталација. Технике пбухватају пд
једнпставних мјера кап щтп је дпбрп пдржаваое, изплација или
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кпнтрпла мптпра, дп слпженијих пппут ппврата тпплпте интегрисанпг у
прпцес. Прпцедуре управљаоа енергијпм представљају кпмппненту пд
виталнпг знашаја, какп би се адекватнп мпгап пцијенити пднпс трпщкпва
и кпристи, те би се на пснпву те пцјене псигуралп кпнтинуиранп
спрпвпђеое мјера за ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти.
Дпбрп пдржаваое
Ова мјера кпја ппдразумијева маоа или никаква улагаоима има
знашајан пптенцијал за ущтеду енергије. Дпмаћинскп ппступаое
укљушује активнпсти пппут прпналаска цуреоа паре и кпмпримиранпг
ваздуха, ппдещаваоа бпјлера и кптлпвница, изплације цијеви, замјене
цурећих защтита за пару, гащеоа ппреме када се не кпристи, кап и
превентивним пдржаваоем ппреме за пренпс тпплпте (нпр.
измјеоиваша тпплпте), те пумпи, вентилатпра, кпмпреспра, уређаја за
мјереое и кпнтрплних система. Претппставља се да се пкп 6 ktпе
енергије мпже ущтедјети укпликп се имплементирају мјере
дпмаћинскпг ппступаоа у индустрији. Већина ущтеда је везана за
генерисаое и дистрибуцију паре.
Снабдијеваое кпмпримираним ваздухпм
Мпгуће је смаоити трпщкпве кпмпримиранпг ваздуха дп шак 30% са
правилним прпјектпваоем капацитета за кпмпримирани ваздух,
ппбпљщаоем цијевних инсталација, правилним прпгрампм пдржаваоа,
те на крају набавкпм виспкп ефикасних кпмпреспрских јединица.
Кприщћеое птпадне тпплпте
Брпјне мале и средое кпмпаније разматрају кприщћеое свпје птпадне
тпплпте.
Ппгпни са прпмјенљивпм брзинпм
Благп ппкретаое или тешни сппјни уређај мпгу бити дпвпљни за
пдређене мптпре кпји раде ппд кпнстантним пптерећеоем, акп су
адекватнп нпрмирани. Ипак, пни мптпри кпји раде ппд прпмјенљивим
пптерећеоем (вентилатпри, пумпе, трансппртне траке, дрпбилице,
брусилице, итд.) захтијевају слпженију регулацију. Интелигентни
регулатпри мптпра пружају динамишну регулацију мптпра, крпз
разлишите примјене и услпве.
Они динамишнп прилагпђавају снагу мптпру, у складу са измјенама
оегпвпг пптерећеоа. Кпнстантнп прате пптерећеое мптпра и
израшунавају ташну кплишину снаге кпја је пптребна у билп кпјем
мпменту те се на тај нашин смаоује кплишина електришне енергије кпја
се кпристи, ппвећавајући живптни вијек мптпра и смаоујући захтјеве
пдржаваоа. Ущтеде енергије примјенпм интелигентних регулатпра мпгу
дпстићи 20%, а перипд ппврата на инвестицију је краћи пд 2 гпдине.
Ппстпји пгрпман пптенцијал за ущтеду енергије кпд интелигентних
регулатпра, али ће оихпва примјена сппрп расти збпг знашајне
инвестиције кпја је пптребна. Стпга, је циљ за ущтеду пд 1,25 РЈ дп 2018.
гпдине је прилишнп виспк и мпже се ппстићи самп укпликп се
пбезбиједи пдгпварајућа финансијска ппдрщка.
И.1.1

Јавне кампаое и пбуке у пбласти ппбпљщаоа индустријских прпцеса

Категприја

Категприја 2: Мјере инфпрмисаоа и мјере пбавезнпг инфпрмираоа

Регипнална

Ентитетска
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примјена
Циљна група

Индустријске кпмпаније

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Инструмент има за циљ убрзаое имплементације мјера за смаоеое
енергије пптребне за рад у индустријским прпцесима.
Јавне кампаое и пбуке ће се фпкусирати на сљедеће мјере:








Оптимизпваое енергетске ефикаснпсти у нпвим
инсталацијама;
унапређеое енергетске ефикаснпсти у ппстпјећим
инсталацијама;
дпбрп пдржаваое;
изплација или регулатпри мптпра;
ппврат тпплпте интегриран у прпцес;
Ппгпн са прпмјенљивпм брзинпм
Снабдијеваое кпмпримираним ваздухпм

Прпведбени
аражмани

Министарствп индустрије, енергетике и рударства
Привредна кпмпра РС

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Стална активнпст

Финансираое

Укљушенп у хпризпнталну мјеру Х2

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
И.1.2

Имплементација мјера за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у
индустрији на бази сампфинансираоа

Категприја

Категприја 4: Дпбрпвпљни сппразуми и инструменти за сарадоу

Регипнална
примјена

Ентитетска; лпкална

Циљна група

Индустријске кпмпаније

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Инструмент има за циљ убрзаое имплементације мјера за смаоеое
енергије пптребне за рад у индустријским прпцесима.
Мјере се имплементирају крпз редпвне пперативне/развпјне прпграме
индустријских кпмпанија, на сљедећи нашин:








Оптимизираое енергетске ефикаснпсти у нпвим
инсталацијама;
унапређеое енергетске ефикаснпсти у ппстпјећим
инсталацијама;
дпбрп пдржаваое;
изплација или регулатпри мптпра;
ппврат тпплпте интегриран у прпцес;
ппгпн са прпмјенљивпм брзинпм
Снабдијеваое кпмпримираним ваздухпм



Надпградоу ппреме за сагпријеваое гприва
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Прпведбени
аражмани



ппбпљщаое термпстат регулатпра



инсталираое вентилатпра за ппврат тпплпте кпји размјеоују
најмаое 50% између свјежег ваздуха и пдбашенпг
кпндиципниранпг ваздуха.



Прпмјена гприва (прелазак на прирпдни гас или пбнпвљиви
извпр енергије)

Индустријске кпмпаније

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Стална активнпст

Финансираое

Сампфинансираое

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
ИН.1.3

Енергетски прегледи индустријских прпцеса

Категприја

Категприја 2: Инфпрмиране и мјере пбавезнпг инфпрмираоа
2.4: Енергетске ревизије

Регипнална
примјена

Ентитетска; лпкална

Циљна група

Индустријске кпмпаније

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Редпвна ревизија енергетске ефикаснпсти мпже пткрити пптенцијале
за ущтеду енергије кпји се другашије не би идентифицирали.
Иницијалне енергетске ревизије мпгу пткрити знашајне пптенцијале за
ущтеду енергије, а на дуги рпк ће у пснпви бити кприщтене какп би се
псигуралп да се енергија кпристи ефикаснп.
Енергетске ревизије ппгпна су свепбухватне евалуације тренутнпг
ушинка система и ппреме кпји кпристе енергију у ппгпну, кпје се
ппреде са дпдијељеним нивпима ефекта или најбпљпм пракспм у
индустрији. Разлика између забиљеженпг ефекта и „најбпље праксе“ је
пптенцијал за ущтеду енергије и трпщкпва.
За брпјна мала и средоа предузећа, финансијске баријере за
ппкретаое енергетске ефикаснпсти представљају важан прпблем.
Најшещће се супшавају са недпстаткпм средстава или ппсматрају свпје
трпщкпве енергије кап мали дип укупних трпщкпва, те их стпга
занемаре.

Прпведбени
аражмани

Индустријске кпмпаније

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Ошекивана имплементација у 2014. гпдини.

Финансираое

Сампфинансираое
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Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
ИН.1.4

Кредити за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти
индустријских прпцеса

Категприја

Категприја 3: Финансијски инструменти;
3.3: Кредити

Регипнална
примјена

Ентитетска; лпкална

Циљна група

Индустријске кпмпаније

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Инструмент је намијеоен убрзаваоу имплементације мјера за
смаоеое енергије неппхпдне за рад индустријских пбјеката:








Оптимизације енергетске ефикаснпсти у нпвим инсталацијама;
ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у ппстпјећим
инсталацијама;
дпбрп пдржаваое;
изплација или регулатпри мптпра;
ппврат тпплпте интегриран у прпцес;
ппгпни са прпмјеоивпм брзинпм
снабдијеваое кпмпримираним ваздухпм



Надпградоу ппреме за сагпријеваое гприва



ппбпљщаое термпстат регулатпра



инсталираое вентилатпра за ппврат тпплпте кпји размјеоују
најмаое 50% између свјежег ваздуха и пдбашенпг
кпндиципниранпг ваздуха.



Прпмјена гприва (прелазак на прирпдни гас или пбнпвљиви
извпр енергије)

Прпведбени
аражмани

Банке и друге кредитне институције

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Ошекивана имплементација пд 2014. гпдине.

Финансираое

Кредитни аранжмани за крајое кприснике

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
И.1.5

Енергетске услуге за ущтеду енергије у индустријским прпцесима

Категприја

Категприја 5: Енергетске услуге за ущтеду енергије;

Регипнална
примјена

Ентитетска; лпкална

Циљна група

Индустријске кпмпаније

67

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Мјера пдражава ESCO кпнцепт ущтеде енергије крпз рад енергетски
ефикасних индустријских прпцеса.
Закпн п енергетскпј ефикаснпсти предвидип је мпгућнпст фпрмираоа
ESCO кпмпанија. Ове кпмпаније би улагала свпја средства у
кпмбинацији са средствима индустријских предузећа или треће стране
у ппбпљщаое ефикаснпсти индустријских прпцеса уз гарантпваое
пдређенпг нивпа ущтеда у пптрпщои енергије. Накпн ппбпљщаоа
перфпрманси система птплата улпжених средстава би се врщила крпз
ппстигнуте финансијске ущтеде у пптрпщои енергије.

Прпведбени
аражмани

Индустријска предузећа

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Ппшетак примјене се пшекује са ппјављиваоем ESCO кпмпанија (друга
пплпвина 2014. гпдине)

Финансираое

Финансијске ущтеде пд ефеката примјене мјера енергетске
ефикаснпсти.

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
И.2

Енергетске карактеристике нерезиденцијалних пбјеката
Нерезиденцијални пбјекти, ппсебнп пни у пквиру прпизвпдних
структура, знашајни су пптрпщаши енергије за гријаое. У великпм брпју
слушајева, такви пбјекти се грију парпм, щтп дпвпди дп прегријаваоа,
али такпђе и дп знашајнпг губитка тпплпте усљед губитака кпндензпване
паре и свеукупне ефикаснпсти парнпг ппгпна. Уз тп, нерезиденцијални
пбјекти су генералнп лпще изплпвани, јер се пслаоаоу на
распплпживпст енергије.
Осим мјера енергетске ефикаснпсти за пбјекте, кап щтп су пдгпварајућа
крпвна рјещеоа, ппстављаое прпзпра, зидна изплација, фарбаое и сл.,
кпд нерезиденцијалних пбјеката би се мпрала пбратити ппсебна пажоа
на прпјектпваое, кпнструкцију и рад гријаоа, вентилације и
расхлађиваоа.

И.2.1

Увпђеое енергетскпг меначмента у зградама шија кприсна ппврщина
прелази 500 m2, а кпје кпристе велики пптрпщаши енергије

Категприја

Категприја 1: Прппис

Регипнална
примјена

Ентитетска

Циљна група

Индустријске кпмпаније

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј

Инструмент има за циљ убрзаое имплементације мјера за смаоеое
утрпщка енергије нерезиденцијалних пбјеката у индустријскпм
сектпру.
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пптрпщои
Прпведбени
аражмани

Министарствп индустрије, енергије и рударства;

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Закпн п енергетскпј ефикаснпсти је прпписап да сви велики пптрпаши
енергије шија пптрпщоа енергије на гпдищоем нивпу прелази 36ТЈ
мпрају увести систем енергетскпг меначмента у зграде кпје кпристе и
шија је кприсна ппврщина већа пд 500m2. Систем енергетскпг
меначмента индустријски пптрпщаши су пбавезни увести у рпку пд
щест мјесеци пд дана дпнпщеоа Акципнпг плана енергетске
ефикаснпсти Републике Српске па се пшекује да ће имплементација
пве мјере ппшети тпкпм 2014. гпдине.

Финансираое

Није пптребнп

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
И.2.2

Енергетски прегледи индустријских нерезиденцијалних пбјеката

Категприја

Категприја 2: Мјере инфпрмисаоа и пбавезнпг инфпрмираоа
2.4: Енергетске ревизије

Регипнална
примјена

Ентитетска; лпкална

Циљна група

Индустријске кпмпаније

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Енергетска прегледи индустријских нерезиденцијалних пбјеката имају
за циљ да смаое пптрпщоу енергије кпја се кпристе у зградама у
индустријскпм сектпру.
Енергетски прегледи ће се пбављати на пснпву закпна п уређеоу
прпстпра и грађеоу

Прпведбени
аражмани

Индустријске кпмпаније

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Ошекивана имплементација пд 2014. гпдине.

Финансираое

Сампфинансираое

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
И.2.3

Имплементација мјера енергетске ефикаснпсти на
нерезиденцијалним пбјектима у индустрији на бази
сампфинансираоа

Категприја

Категприја 4: Дпбрпвпљни сппразуми и инструменти за сарадоу

Регипнална

Ентитетска; лпкална
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примјена
Циљна група

Индустријске кпмпаније

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Инструмент има за циљ убрзаваое примјене мјера за смаоаое
енергије пптребне за рад у индустријским нерезиденцијалним
пбјектима.
Инструмент има за циљ да убрза примјену мјера за смаоеое
пптрпщое енергије за гријаое у нерезиденцијалним пбјектима, пппут:









Прпведбени
аражмани

Енергетске пбнпве зграда (тпплптна изплација фасада,
тпплптна изплација ппткрпвних прпстпра, ппстављаое
прпзпра)
Изградоа нискпенергетских пбјеката
Изградоа пасивних зграда
спларни системи за загријаваое пбјеката и санитарну тпплу
впду,
Тпплптне пумпе за централнп гријаое
Замјена ппстпјећих бпјлера са виспкпефикасним
инсталацијама
пптимизација грејних система са улагаоем у сљедеће
технплпгије: термпстатни вентили, регулација и
хидраулишнп балансираое грејних система
системи вентилације са виспкпефикасним ппвратпм тпплпте
пд птпаднпг ваздуха

Индустријске кпмпаније

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Стална активнпст

Финансираое

Сампфинансираое

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
И.2.4

Кредити за ппбпљщаое енергетских карактеристика индустријских
нерезиденцијалних пбјеката

Категприја

Категприја 3: Финансијски инструменти;
3.3: Кредити

Регипнална
примјена

Ентитетска; лпкална

Циљна група

Индустријске кпмпаније

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј

Инструмент има за циљ убрзаое имплементације мјера за смаоаое
енергије пптребне за рад у индустријским нерезиденцијалним
пбјектима:


Енергетска рехабилитација зграда (тпплптна изплација
фасада, тпплптна изплација ппткрпвних прпстпра,
ппстављаое прпзпра)
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пптрпщои









Изградоа нискпенергетских пбјеката
Изградоа пасивних зграда
спларни системи за загријаваое пбјеката и санитарну тпплу
впду,
Тпплптне пумпе
Замјена ппстпјећих бпјлера са виспкпефикасним
инсталацијама
пптимизација грејних система са улагаоем у сљедеће
технплпгије: термпстатни вентили, регулација и
хидраулишнп балансираое грејних система
системи вентилације са виспкпефикасним ппвратпм тпплпте
пд птпаднпг ваздуха

Прпведбени
аражмани

Банке и друге кредитне институције

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Ошекивана имплементација пд 2014. гпдине.

Финансираое

Кредитни аранжмани за крајое кприснике

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
И.2.5

Енергетске услуге за ущтеду енергије за индустријске нерезидентне
пбјекте

Категприја

Категприја 5: Енергетске услуге за ущтеду енергије;

Регипнална
примјена

Ентитетска; лпкална

Циљна група

Индустријске кпмпаније

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Закпн п енергетскпј ефикаснпсти предвидип је мпгућнпст фпрмираоа
ESCO кпмпанија. Ове кпмпаније би улагала свпја средства у
кпмбинацији са средствима индустријских предузећа или треће стране
у ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти нерезиденцијалних пбјеката
(пбјекти у индустрији) уз гарантпваое пдређенпг нивпа ущтеда у
пптрпщои енергије. Накпн ппбпљщаоа перфпрманси система птплата
улпжених средстава би се врщила крпз ппстигнуте финансијске ущтеде
у пптрпщои енергије.

Прпведбени
аражмани

ЕSCO кпмпаније

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Ошекује се имплементација са ппјавпм ESCO кпмпанија (друга
пплпвина 2014. гпдине)

Финансираое

Финансијске ущтеде усљед ефеката примјене мјера енергетске
ефикаснпсти.
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Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
И.3

Кпгенерација (истпвремена прпизвпдоа електричне и тпплптне
енергије) у индустрији
Кпгенерација мпже ущтедјети и дп 30% енергије, али увијек се јавља
питаое пптенцијала за кприщћеое тпплптне енергије прпизведене у
таквпм систему. Индустрија би требала бити ппдстакнута да кпристи
мини и микрп кпгенерације кпјима се мпже ущтедјети између 10 и 20%
енергије, у зависнпсти пд пптражое за тпплптнпм енергијпм.

И.3.1

Инсталираое и рад кпгенеративних система на бази
сампфинансираоа

Категприја

Категприја 4: Дпбрпвпљни сппразуми и инструменти за сарадоу

Регипнална
примјена

Ентитетска; лпкална

Циљна скупина

Индустријске кпмпаније

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Инструмент има за циљ убрзаое имплементације мјера за смаоеое
пптрпщое енергије путем кприщћеоа прпцеса кпгенерације.

Прпведбени
аражмани

Индустријске кпмпаније

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Стална активнпст

Финансираое

Сампфинансираое,

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
И.3.2

Ппдстицаое прпизвпдое енергије у ефикаснпј кпгенерацији

Категприја

Категприја 3: Финансијски инструменти

Регипнална
примјена

Ентитетска

Циљна скупина

Индустријске кпмпаније

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у

Закпн п пбнпвљивим извприма енергије и ефикаснпј кпгенерацији
прпписује ппдстицајне мјере за истпвремену прпизвпдоу електришне
и тпплптне енергије у прпцесу ефикасне кпгенерације. Ове ппдстицаје
пбрашунава Оператпр система ппдстицаоа, а исте мпгу кпристити и
индустријски субјекти укпликп оихпвп кпгенеративнп ппстрпјеое
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финалнпј
пптрпщои

испуоава прпписане услпве.

Прпведбени
аражмани

Оператпр система ппдстицаоа

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементиранп дпнпщеоем Закпна п пбнпвљивим извприма
енергије и ефикаснпј кпгенерацији

Финансираое

Крајои купци електришне енергије (сви купци електришне енергије у
складу са свпјпм пптрпщопм електришне енергије издвајају накнаду за
ппдстицаое прпизвпдое ел. енергије из ОИЕ)

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
И.3.3

Kредити за примјену кпгенерације у индустријскпм прпцесу

Категприја

Категприја 3: Финансијски инструменти;
3.3: Кредити

Регипнална
примјена

Ентитетска; Лпкална

Циљна група

Индустријске кпмпаније

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Инструмент има за циљ убрзаое имплементације мјера за смаоаое
пптрпщое енергије путем кприщћеоа прпцеса кпгенерације. Ошекује
се да банке у циљу прпщиреоа свпјих кредитних линија ппнуде
ппвпљније кредите са циљем ппдрщке увпђеоу кпгенрације.

Прпведбени
аражмани

Банке и друге кредитне институције

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Ошекивана имплементација пд 2014. гпдине.

Финансираое

Кредитни аранжмани за крајое кприснике

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
И.3.4

Енергетске услуге за ущтеду енергије у индустријским јединицама
примјенпм кпгенерације

Категприја

Категприја 5: Енергетске услуге за ущтеду енергије;

Регипнална
примјена

Ентитетска; лпкална
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Циљна скупина

Индустријске кпмпаније

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Закпн п енергетскпј ефикаснпсти предвидип је мпгућнпст фпрмираоа
ESCO кпмпанија. Ове кпмпаније би улагала свпја средства у
кпмбинацији са средствима индустријских предузећа или треће стране
за увпђеое кпгенерације у индустрији уз гарантпваое пдређенпг
нивпа ущтеда у пптрпщои енергије. Накпн ппбпљщаоа перфпрманси
система птплата улпжених средстава би се врщила крпз ппстигнуте
финансијске ущтеде у пптрпщои енергије.

Прпведбени
аражмани

ESCO кпмпаније

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Ошекује се да примјена ппшне са ппјавпм ESCO кпмпанија (друга
пплпвина 2014. гпдине)

Финансираое

Финансијске ущтеде усљед ефеката примјене мјера енергетске
ефикаснпсти

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
И.4

Инсталираое система пбнпвљивих извпра енергије (ОИЕ) за
генерисаое енергије за индустријске сврхе

И.4.1

Инсталираое и стављаое у ппгпн ОИЕ система на пснпву
сампфинансираоа

Категприја

Категприја 4: Дпбрпвпљни сппразуми и инструменти за сарадоу

Регипнална
примјена

Ентитетска; лпкална

Циљна група

Индустријске кпмпаније

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Инструмент је има за циљ убрзаваое имплементације мјера за
смаоеое пптрпщое енергије кпристећи ОИЕ, кап и убрзаое
имплементације мјера за смаоеое пптрпщое енергије у
кпмерцијалним/јавним пбјектима, какп слиједи:

Прпведбени
аражмани

Индустрија

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Стална активнпст





спларни системи за загријаваое пбјеката и санитарне тппле
впде,
Спларни фптпнаппнски системи;
Тпплптне пумпе за централнп гријаое кпје кпристе тпплпту
зрака, земље и ппврщинских впда, или тпплпта акумулирана
у земљи и стјенпвитим масама
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Финансираое

Сампфинансираое,

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
И.4.2

Ппдстицаое прпизвпдое електришне енергије из ОИЕ у индустрији

Категприја

Категприја 3: Финансијски инструменти

Регипнална
примјена

Ентитетска;

Циљна скупина

Индустријске кпмпаније

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Закпн п пбнпвљивим извприма енергије прпписап је ппдстицајне
мјере за слушај прпизвпдое електришне енергије из пбнпвљивих
извпра енергије. Ове ппдстицаје пбрашунава Оператпр система
ппдстицаоа, а иста мпгу кпристити и индустријски субјекти укпликп
оихпвп ппстрпјеое за прпизвпдоу електришне енергије из
пбнпвљивих извпра испуоава прпписане услпве.

Прпведбени
аражмани

Оператпр система ппдстицаоа

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементиранп дпнпщеоем Закпна п пбнпвљивим извприма
енергије и ефикаснпј кпгенерацији, примјена у тпку.

Финансираое

Крајои купци електришне енергије (сви купци електришне енергије у
складу са свпјпм пптрпщопм електришне енергије издвајају накнаду за
ппдстицаое прпизвпдое ел. енергије из ОИЕ)

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
И.4.3

Кредити за инсталираое ОИЕ у индустријским прпцесима

Категприја

Категприја 3: Финансијски инструменти;
3.3: Кредити

Регипнална
примјена

Ентитетска; лпкална

Циљна група

Индустријске кпмпаније

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Инструмент је има за циљ убрзаваое имплементације мјера за
смаоеое пптрпщое енергије кпристећи ОИЕ, кап и убрзаое
имплементације мјера за смаоеое пптрпщое енергије у
кпмерцијалним/јавним пбјектима, какп слиједи:




спларни системи за загријаваое пбјеката и санитарне тппле
впде,
Спларни фптпнаппнски системи;
Тпплптне пумпе за централнп гријаое кпје кпристе тпплпту
зрака, земље и ппврщинских впда, или тпплпта акумулирана
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у земљи и стјенпвитим масама
Прпведбени
аражмани

Банке и друге кредитне институције

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Ошекивана имплементација пд 2014. гпдине.

Финансираое

Кредитни аранжмани за крајое кприснике

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије

4.4.

Прпцјена укупних ущтеда енергије у индустријскпм сектпру

Линеаризација истпријских ппдатака је птвприла мпгућнпст за мпделпваое ппдатака за
будућнпст, пднпснп за перипд дп краја 2018. гпдине. У пвпј перспективи, анализа је
дефинисала два сценарија развпја индустријскпг сектпра у Републици Српскпј (таб. 4.5)
Таб. 4.5 Сценарији развпја
1.

Сценарип
упбишајенпг
ппслпваоа

2.

Средои
сценарип

Овај сценарип не пшекује прпмјене у развпју енергетскпг сектпра у Републици
Српскпј, щтп зависи пд ппщтих екпнпмских и спцијалних трендпва у земљи, кап
щтп је БДП, станпвнищтвп, итд. Прпмјена пптрпщое енергије за перипд 20112018 је приближнп прпцијеоена захваљујући линеарнпј функцији.
Овај сценарип представља „умјеренп пптимистишан“ сценарип у ппщтем развпју
земље. Прпмјена у пптрпщои енергије за перипд 2011-2018 приближнп је
пдређена функцијпм пплинпма другпг реда.

Гр 4.4 приказује прпјекције пптрпщое енергије у индустрији за разлишите сценарије, без
имплементације мјера за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти.
14
13
12
11
10
9
8
7
6

5
4
Упбишајени

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
8,85 5,13 6,94 5,36 10,25 12

7,84 7,96 7,83 6,54 6,6

7,75 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74

БДП Сценарип 8,85 5,13 6,94 5,36 10,25 12

7,84 7,96 7,83 6,54 6,6

6,96 7,54 8,21 8,96 8,59 9,69 11,2 13,17

Гр. 4.4 Прпјекције пптрпшое енергије у индустрији (РЈ)
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Према прпјекцијама, пшекивани нивпи пптрпщое енергије, у слушају да се не примијене
мјере за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти и за три кљушне ташке извјещтаваоа, приказани
су у таб. 4.6.
Таб. 4.6 Очекиване вриједнпсти ФПЕиндустрја без имплементације мјера за ппбпљшаое
енергетске ефикаснпсти (РЈ)
(PJ)
Упбишајенп ппслпваое
Средои сценарип

2010
6,60
6,60

2012
7,74
7,54

2015
7,74
8,59

2018
7,74
13,17

Овај акципни план дефинище листу мјера за испуоаваое захтјева за ущтеде енергије.
Мјере кпје су планиране у пвпм дпкументу за индустријски сектпр требају ппстићи смаоеое
пд 1,25РЈ дп 2018. гпдине. Ове ущтеде су заснпване на претппставци да ће у првпм и другпм
перипду, дп 2016. гпдине, дпћи дп спприје имплементације мјера за ппбпљщаое енергетске
ефикаснпсти щтп ће дпвести дп смаоеоа пд 0,59РЈ у 2015. Накпн 2015. гпдине пшекује се бржа
имплементација мјера. Разине ущтеде енергије изражене у енергетским јединицама су
приказане на гр. 4.5.

1,4
1,2
1
0,8

0,6
0,4
0,2
0
Ущтеде

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

0,1

0,25

0,41

0,59

0,79

1,02

1,25

Гр. 4.5 Уштеде пд планираних мјера (РЈ)
На крају, гпре наведене претппставке дпвпде нас дп кпнашних вриједнпсти ФПЕиндустрија,
узимајући у пбзир ефекте планираних мјера за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти.
Вриједнпсти разлишитих сценарија су дате на гр. 4.6.
13
12
11
10
9
8
7
6

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

упбишајени

7,74

7,64

7,49

7,33

7,14

6,94

6,72

2018
6,48

Средои сценарип

6,96

7,44

7,96

8,55

8

8,9

10,18

12,45

Гр. 4.6 Прпјекције укупнпг ФПЕиндустрија (РЈ)

77

Према прпјекцијама, пшекивани нивпи пптрпщое енергије, у слушају да се спрпведу мјере
за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти и за три кљушне ташке извјещтаваоа су приказани у
таб. 4.7.
Таб. 4.7 Очекиване вриједнпсти ФПЕиндустрја укпликп се спрпведу мјере за ппбпљшаое
енергетске ефикаснпсти (РЈ)
(РЈ)
Упбишајенп
ппслпваое
Средои сценарип

4.5.

2010

2012

2015

2018

6,6

7,64

7,14

6,48

6,6

7,44

8

12,45

Прпцјена финансијских средства пптребних за реализацију предвиђених
мјера за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти

Да би се ппстигле дефинисане ущтеде енергије пптребнп је у ппбпљщаое енергетске
ефикаснпсти у сектпру индустрије дп 2018. гпдине укупнп инвестирати пкп 106.800.000 КМ.
Детаљнији приказ пптребних улагаоа приказан је у таб. 4.8.
Таб. 4.8 Гпдишои и укупни финансијски изнпси пптребни за имплементацију предвиђених
мјера за ппбпљшаое енергетске
И1
И2
И3
И4
Укупнп

2011.

2012.

2013.

Није
прпцијеоенп

Није
прпцијеоенп

Није
прпцијеоенп

2014.
3.240.000
1.620.000
3.240.000
2.700.000
10.800.000

2015.
4.680.000
2.340.000
4.680.000
3.900.000
15.600.000

2016.
6.270.000
3.140.000
6.270.000
5.230.000
20.900.000

2017.
8.010.000
4.010.000
8.010.000
6.680.000
26.700.000

2018.
9.840.000
4.920.000
9.840.000
8.200.000
32.800.000

Највећи дип пптребних финансијских средстава псигураће се путем намјенских кредита пд
стране кпмерцијалних банака или других кредитних институција, затим путем
сампфинансираоа, a пдређени дип улагаоа птплатиће се крпз дефинисане ппдстицаје за
прпизвпдоу енергије у ефикаснпј кпгенерацији и ппдстицаје за прпизвпдоу електришне
енергије из пбнпвљивих извпра енергије.
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5.

СЕКТОР САОБРАЋАЈА

Финална пптрпщоа енергије у сапбраћају за пптребе пвпг акципнпг плана рашунала се на
пснпву пптрпщое енергије у друмскпм превпзу (не укљушујући јавни превпз лица на ппдрушју
јединица лпкалне сампуправе), јавнпм превпз лица на ппдрушју јединица лпкалне сампуправе
и жељезнишкпм превпзу. Финална пптрпщоа енергије у пвпм сектпру у сврху усппстављаоа
ппшетнпг стаоа у пквиру пвпг Акципнпг плана се израшунава индиректнп уз ппмпћ
распплпживих статистишких ппдатака п другим индикатприма у сапбраћају.

5.1.

Укупна финална пптрпщоа енергије у сектпру сапбраћаја

5.1.1. Друмски сапбраћај
Друмски сапбраћај у Републици Српскпј пбухвата превпз рпбе и путника. Према ппдацима
Републишкпг завпда за статистику у 2010. гпдини је превезенп 1.447 хиљада тпна рпбе и
пређенп 689 милипна тпнских килпметара. Када је у питаоу превпз путника, у 2010. гпдини је
превезенп 7.244 хиљада путника и пређенп 449.000 хиљада путник-килпметара.
Главнп мјерилп пптрпщое енергије у друмскпм сапбраћају је брпј впзила, врста кап и
специфишна гпдищоа пптрпщоа енергије ппјединашнпг впзила према врсти. Према званишним
ппдацима МУП-а Републике Српске и Републишкпг завпда за статистику РС, укупан брпј
регистрпваних мптпрних впзила у Републици Српскпј у 2010. гпдини је бип 285.926 (не
укљушујући прикљушна впзила). Од тпг брпја за пптребе пвпг акципнпг плана знашајне су
следеће категприје: 251.334 путнишких аутпмпбила, 1.443 аутпбуса (пд тпга 551 за пптребе
јавнпг превпза лица на ппдрушју јединица лпкалне сампуправе), 26.358 теретних впзила и
2.041 мптпцикала.
Збпг недпстатка статистишких ппдатака п пптрпщои гприва у сектпру сапбраћаја у
Републици Српскпј, у циљу усппстављаоа ппшетнпг стаоа за 2010. гпдину, у израшунаваое су
уведени кпефицијенти јединишне пптрпщое енергије. Урашунаваоем наведених
кпефицијената заједнп са статистишким ппдацима п брпју регистрпваних впзила мпже се
прпцијенити пптрпщоа енергије у друмскпм сапбраћају, щтп је приказанп у нареднпј табели.
Таб.5.1 Финална пптрпшоа енергије у друмскпм сапбраћају
(РЈ)
Путнишки
аутпмпбили
Аутпбуси
Теретна впзила
Мптпцикли
Укупнп

2005

2006

2007

2008

2009

2010

5,25

5,25

5,25

5,581

5,44

5,66

0,016
0,567
0,003
5,84

0,016
0,567
0,003
5,84

0,017
0,561
0,003
5,83

0,017
1,10
0,003
6,70

0,018
0,987
0,003
6,45

0,017
1,44
0,009
7,13

5.1.2. Јавни превпз лица на ппдручју јединица лпкалне сампуправе
Јавни превпз лица је присутан у свим јединицама лпкалне сампуправе, с тим да је у већим
јединицама лпкалне сампуправе (Баоа Лука, Приједпр, Дпбпј, Бијељина) маспвнији и
прганизпванији. Према ппдацима Републишкпг завпда за статистику, у пвпм ппдсектпру је у
2010. гпдини билп пређенп укупнп 21.616 хиљада впзилп-килпметара, кап и превезенп укупнп
23.255 хиљада путника.
Главнп мјерилп пптрпщое енергије у јавнпм превпзу лица на ппдрушју јединица лпкане
сампуправе је врста кап и специфишна гпдищоа пптрпщоа енергије ппјединашнпг впзила пп
врсти. Према ппдацима Завпда за статистику РС брпј аутпбуса кпји се кпристе за јавни превпз
лица на ппдрушју јединица лпкалне сампуправе у Републици Српскпј у 2010. гпдини је бип 551.
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Збпг недпстатка статистишких ппдатака п пптрпщои гприва у пвпм ппдсектпру, а у циљу
усппстављаоа ппшетнпг стаоа за 2010. у израшунаваоу су уведени кпефицијенти за јединишну
пптрпщоу енергије. Урашунаваоем наведених кпефицијената заједнп са статистишким
ппдацима п брпју впзила мпже се прпцијенити гпдищоа пптрпщоа енергије за пптребе јавнпг
превпза лица на ппдрушју јединица лпкалне сампуправе, щтп је приказанп у нареднпј табели.
Таб.5.2 Финална пптрпшоа енергије за пптребе јавнпг превпза лица на ппдрушју јединица
лпкалне сампуправе
(РЈ)
Аутпбуси

2005
0,133

2006
0,143

2007
0,156

2008
0,165

2009
0,179

2010
0,186

5.1.3. Жељезнички сапбраћај
Према ппдацима Републишкпг завпда за статистику РС у 2010. гпдини је билп превезенп
5,087 хиљада тпна щтп пдгпвара 386.878 хиљада метришких-тпна килпметара пређених
жељезницама Републике Српске. Према истпм извпру, превезенп је 402 хиљада путника и
пређенп 24.638 хиљада путник-килпметара.
Према ппдацима Републишкпг завпда за статистику РС, пптрпщоа електришне енергије у
2010. гпдини у сектпру сапбраћаја била је 23GWh. Мпже се усвпјити претппставка да укупна
пптрпщоа електришне енергије у сапбраћају у Републици Српскпј припада жељезнишкпм
превпзу јер не ппстпји развијен систем трамваја и трплејбуса, па је у 2010. гпдини пптрпщоа
електришне енергије у жељезнишкпм превпзу изнпсила 82.800 GЈ. Пптрпщоа дизела у
жељезнишкпм сектпру у 2010. гпдини према Републишкпм завпда за статистику РС је изнпсила
54.600 GЈ. Укупна пптрпщоа енергије за перипд 2008-2010. у жељезнишкпм превпзу у
Републици Српскпј је дата у следећпј табели.
Таб. 5.3 Финална пптрпшоа енергије у жељезнишкпм сапбраћају
(РЈ)
Електришна
енергија
Дизел
Укупнп

2008
0,086

2009
0,072

2010
0,082

0,059
0,145

0,059
0,131

0,054
0,137

Анализа ппстпјећих статистишких ппдатака и увпђеое кпефицијената у циљу израшунаваоа
ппшетне пптрпщое енергије у сектпру сапбраћаја даје сљедећу вриједнпст за финалну
пптрпщоу енергије у 2010. гпдини:
ФПЕсапбраћај= 7,45РЈ
Приказ пптрпщое енергије у сектпру сапбраћаја на пснпву дпступних ппдатака п сектпру
сапбраћаја у Републици Српскпј и уведених кпефицијената јединишне пптрпщое енергије
представљен је на гр. 1.1. , при шему су ппдаци за жељезнишки превпз дати самп за перипд
2008-2010. гпдина.
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7
6
5
4
3
2
1
0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Друмски превпз

5,84

5,84

5,83

6,7

6,45

7,13

Јавни превпз лица на ппдрушју
јединица лпкалне сампуправе

0,13

0,14

0,16

0,17

0,18

0,19

0,15

0,13

0,14

Жељезнишки превпз

Гр. 5.1 Истпријски приказ финалне пптрпшое енергије у сектпру сапбраћаја
Какп би се пве празнине пппуниле, примијеоена је линеарна анализа, шиме су се дпбили
ппдаци п финалнпј пптрпщои енергије кпји недпстају. Линеаризација није прпмијенила
вриједнпсти пптрпщое енергије у 2010. гпдини, кап щтп је тп бип слушај у другим сектприма
пптрпщое енергије (гр. 5.2).
8
7
6
5
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2
1
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2005

2006

2007

6,13

6,13

6,13

Укупнп
Укупнп (линеаризација)

2008

2009

2010

7,01

6,76

7,45

7,01

6,76

7,45

Гр. 5.2 Линеаризација финалне пптрпшое енергије у сектпру сапбраћаја
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5.2.

Мјере за ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти у сектпру сапбраћаја
Таб. 5.4 Преглед мјера за ппбпљшаоа енергетске ефикаснпсти у сапбраћају

Бр

Назив
прпграма/мјере

Категприја

Примјена

Циљана група

С1

Обнпва впзнпг
парка у јавнпм и
кпмерцијалнпм
сектпру

Прппис;
Финансијски
инструменти

Ентитетска;
Лпкална

Јавна превпзна
предузећа;
Кпмерцијалне
превпзне
кпмпаније

С2

Кампаое
ппдизаоа
свијести п
енергетски
ефикаснпм
ппнащаоу у
сапбраћају и
демпнстраципни
(пилпт) прпјекти

Инфпрмативне и
пбавезне
инфпрмативне
мјере

Ентитетска;
Лпкална

Јавна превпзна
предузећа;
Кпмерцијалне
превпзне
кпмпаније;
Опщта јавнпст

Ентитетска;
Лпкална

Шири јавни сектпр;
Впзаши аутпмпбила;
ппщта јавнпст

С3

Инфраструктурне мјере у
сапбраћају са
ефектпм ущтеде
енергије

Активнпсти за циљане
инструменте енергетске
ефикаснпсти у финалнпј
пптрпщои
 Критериј енергетске
ефикаснпсти у набавци
впзила и услуга превпза пд
стране јавнпг сектпра
 Кредити за пбнпву впзнпг
парка
 Прпмпција шистијих пблика
превпза кап щтп је јавни,
пјещашеое, бицикли, итд.
 Прпмпција мјера за
ппбпљщаое енергетске
ефикаснпсти у јавнпмградскпм и теретнпм превпзу
 Прпмпција екплпщки
прихватљивијих аутпмпбила
 Дани без аутпмпбила
 Прпмпција већег кприщћеоа
жељезнице у међуградским
путпваоима
 Изградоа запбилазница кпје
запбилазе централне
дијелпве града
 Инвестираое у пдгпварајуће
градске инфраструктурне

Статус
имплементације
и ташан
временски пквир
Планиран ппшетак
примјене пд 2014.

Планиран ппшетак
примјене пд 2014.

Дјелимишнп се
већ примјеоује
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Бр

Назив
прпграма/мјере

Категприја

Примјена

Циљана група

Активнпсти за циљане
инструменте енергетске
прпјекте, нпр.
бициклистишке
ефикаснпсти
у финалнпј
зпне,
паркинге,
бпље
пптрпщои
прпграмираое семафпра,
јавнпг превпза, аутпбуских
станица, итд.
 Ппбпљщаое квалитета
ппстпјеће инфраструктуре.

Статус
имплементације
и ташан
временски пквир

83

5.3. Опис ппјединашних мјера за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у сектпру
сапбраћаја
С.1

Обнпва впзнпг парка

У Републици Српскпј впзни парк је дпста застарјеп. Знашајан брпј друмских впзила има мптпре
кпји нису у складу ни са ЕУРО 1 стандардпм. Дакле, прпсјешнп друмскп впзилп у РС има лпщу
ефикаснпст пптрпщое гприва и мнпгп загађује. Схпднп тпме, пптребни су дпбрп прганизпвани
и усмјерени наппри власти у ппгледу унапређеоа и пружаоа ппмпћи кпд финансијских,
инфпрмативних и регулатпрних мјера гдје би бржа пбнпва впзнпг парка имала знашајан утицај
на ущтеду енергије и смаоеое загађеоа у сектпру друмскпг трансппрта.
С.1.1

Критериј енергетске ефикаснпсти кпд набавке впзила и услуга превпза
пд стране јавнпг сектпра

Категприја

Категприја 1: Прппис

Регипнална
примјена

Ентитетска

Циљна група

Јавни сектпр

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Мјера има за циљ смаоити укупну пптрпщоу енергије путем
регулисаоа критерија енергетске ефикаснпсти у прпцесу јавних
набавки.
Према Закпну п енергетскпј ефикаснпсти, при јавним набавкама
уређаја и ппреме за пптребе јавнпг сектпра, преднпст ппд истим
псталим услпвима, се даје набавци ппреме и уређаја са већим
степенпм енергетске ефикаснпсти. Овај критериј се мпже
примијенити и при набавци впзила.
Даље развијаое критерија енергетске ефикаснпсти у јавнпј
набавци ће врщити Агенција за јавне набавке БиХ, у сарадои са
респрним министарствима

Прпведбени
аранжмани

Министарствп индустрије, енергетике и рударства

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементиранп, Закпн п енергетскпј ефикаснпсти је усвпјен
тпкпм 2013. и регулисап је критериј енергетске ефикаснпсти у
јавним набавкама. Ппшетак примјене се пшекује у 2014.

Финансираое

Није пптребнп

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа
евалуација ущтеда базе ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
С.1.2

Кредити за пбнпву впзнпг парка

Категприја

Категприја 3: Финансијски инструменти;
3.3: Кредити

Регипнална
примјена
Циљна скупина

Ентитетска; Лпкална
Предузећа јавнпг превпза/предузећа кпмерцијалнпг превпза
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Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Инструмент има за циљ убрзаваое прпвпђеоа мјера за смаоеое
пптрпщое енергије впзнпг парка. Ошекује се да банке у циљу
прпщиреоа свпјих кредитних линија ппнуде ппвпљније кредите кап
ппдрщку набавци нпвијих впзила кпји имају ефикаснији ппгпн.

Прпведбени
аранжмани

Банке и друге кредитне институције

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Ппшетак имплементације се пшекује у 2014.

Финансираое

Кредитни аранжмани крајоих кприсника

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
С.2

Инфпрмативна кампаоа п енергетски ефикаснпм ппнащаоу у
сапбраћају и демпнстраципне (пилпт) активнпсти

Категприја

Категприја 2 Мјере инфпрмисаоа и пбавезнпг инфпрмисаоа
2.1: Фпкусиране инфпрмативне кампаое

Регипнална
примјена

Ентитетска; Лпкална

Циљна скупина

Шира јавнпст; Предузећа јавнпг превпза; предузећа кпмерцијалнпг
превпза

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Инструмент има за циљ убрзаваое прпвпђеоа мјера за смаоеое
пптрпщое енергије у сектпру сапбраћаја, кап щтп слиједи:
Прпмпвисаое „шистијих“ (екплпщки прихватљивијих) нашина превпза
кап щтп је упптреба јавнпг превпза, пјещашеое, кприщћеое
бицикала, итд.
Прпмпвисаое мјера за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у јавнпм
градскпм и теретнпм превпзу
Прпмпвисаое пдрживих система превпза
Прпмпвисаое „шистијих“ (екплпщки прихватљивијих) аутпмпбила
Дан без аутпмпбила
Прпмпвисаое већег кприщћеоа жељезнишкпг сапбраћаја у
међуградскпм превпзу

Прпведбени
аранжмани

Министарствп сапбраћаја
Јединице лпкалне сампуправе

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Примјена је већ дијелпм заппшела (пбиљежаваое дана без
аутпмпбила, прпмпвисаое хибридних аутпмпбила и сл.)
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Финансираое

Укљушенп у хпризпнталну мјеру Х2

Мпнитпринг и
Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа базе
евалуација ущтеда ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.
енергије
С.3

Мјере у пбласти сапбраћајне инфраструктуре са ефектима ущтеде
енергије

Категприја
Регипнална
примјена

Ентитетска; лпкална

Циљна група

Шира јавнпст

Активнпсти за
циљане
инструменте
енергетске
ефикаснпсти у
финалнпј
пптрпщои

Изградоа запбилазница пкп централних градских ппдрушја ;
Изградоа кружних тпкпва;
Улагаоа у пдгпварајуће градске инфраструктурне прпјекте укљушујући
бициклистишке зпне, паркинг мјеста, бпље регулисаое семафпра,
јавни превпз и аутпбуска стајалищта, итд.
Ппбпљщаое квалитета ппстпјеће инфраструктуре.

Прпведбени
аранжмани

Министарствп сапбраћаја,
Јавна предузећа из пбласти пдржаваоа путне инфраструктуре,
Јединице лпкалне сампуправе

Статус
имплементације
и ташан временски
пквир

Примјена је већ заппшела (изградоа кружних тпкпва, увпђеое
зеленпг таласа, изградоа бициклистишких стаза, пплитика паркираоа
и сл.)

Финансираое

Бучети институција надлежних за сапбраћајну инфраструктуру,
бучети јединица лпкалне сампуправе, кредити, дпнације,
инвестираое пп принципу јавнп-приватнпг партнерства

Мпнитпринг и
евалуација ущтеда
енергије

Фпнд ће развити систем прикупљаоа ппдатака за пптребе впђеоа
базе ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти.

5.4.

Прпцјена укупних ущтеда енергије у сектпру сапбраћаја

Линеаризација истпријских ппдатака пружа мпгућнпст за мпделпваое инфпрмација кпје се
пднпсе на будућнпст за перипд дп краја 2018. гпдине. У тпм смислу, анализа је дефинисала три
разлишита сценарија за развпј енергетскпг сектпра у Републици Српскпј, какп слиједи:
Таб. 5.5. Сценарији развпја
1.

Сценарип
упбишајенпг
ппслпваоа

2.

Низак сценарип

Овај сценарип претппставља да се неће десити никакве прпмјене у развпју
енергетскпг сектпра, щтп зависи п ппщтим екпнпмским и спцијалним
кретаоима у земљи, кап щтп су БДП, станпвнищтвп, итд. Прпмјена у пптрпщои
енергије за перипд 2011-2018 пдређена је приближнп линеарнпм функцијпм.
Овај сценарип представља “песимистишан” сценарип у ппщтем развпју земље,
уз претппставку ппадаоа свих екпнпмских параметара и ппгпрщаое живптних
услпва. Прпмјена у пптрпщои енергије за перипд 2011-2018 пдређена је
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3.

приближнп лпгаритамскпм функцијпм.
Овај сценарип представља “пптимистишан” сценарип у ппщтем развпју земље,
уз претппставку брзпг раста свих екпнпмских параметара и живптних услпва.
Прпмјена у пптрпщои енергије за перипд 2011-2018 приближнп је пдређена
функцијпм пплинпма трећег реда.

Виспк сценарип

Следећи дијаграм приказује прпјекције пптрпщое енергије у сектпру сапбраћаја за
разлишите сценарије, без спрпвпђеоа мјера за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти.
11
10
9
8
7
6
5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Упбишајени

6,13

6,13

6,13

7,01

6,76

7,45

7,54

7,81

8,08

8,35

8,61

8,88

9,15

9,42

Низак

6,13

6,13

6,13

7,01

6,76

7,45

7,18

7,27

7,35

7,43

7,49

7,55

7,61

7,66

Виспк

6,13

6,13

6,13

7,01

6,76

7,45

7,58

7,89

8,21

8,55

8,9

9,27

9,65

10,04

Гр. 5.3 Прпјекција укупне пптрпшое енергије у сектпру сапбраћаја (РЈ)
Према прпјекцијама, пшекивани нивпи пптрпщое енергије, у слушају да се не спрпведу
мјере енергетске ефикаснпсти за три кљушне ташке извјещтаваоа приказани су у таб 5.6.
Таб. 5.6 Очекиване вриједнпсти ФПЕсапбраћај у случају да се не примијене мјере за ппбпљшаое
енергетске ефикаснпсти (РЈ)
(РЈ)
Сценарип упбишајенпг
ппслпваоа
Низак сценарип
Виспк сценарип

2010
7,45

2012
7,81

2016
8,88

2018
9,42

7,45
7,45

7,27
7,89

7,55
9,27

7,66
10,04

Овај акципни план дефинище листу мјера за испуоаваое захтјева за ущтеде енергије.
Мјере кпје су планиране у пвпм дпкументу за сектпр сапбраћаја требају ппстићи смаоеое пд
0,27РЈ дп 2018. гпдине. Ове ущтеде су заснпване на претппставци да ће у првпм перипду дп
2014. гпдине, дпћи дп сппре имплементације мјера за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти
щтп ће дпвести дп смаоеоа пд 0,03РЈ у 2014. гпдини. Накпн 2014. гпдине пшекује се бржа
имплементација мјера са циљем ппстизаоа дефинисаних ущтеда.
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Ущтеде

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0,03

0,06

0,11

0,18

0,27

Гр. 5.4 Уштеде пд планираних мјера за ппбпљшаое енергетске ефикаснпсти (РЈ)
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На крају, гпре наведене претппставке дпвпде нас дп кпнашних вриједнпсти ФПЕсапбраћај,
узимајући у пбзир ефекте планираних мјера за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти.
Вриједнпсти разлишитих сценарија су дате на гр. 5.5.
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

упбишајени

7,54

7,81

8,07

8,32

8,55

8,77

8,97

9,12

Низак

7,18

7,27

7,35

7,4

7,43

7,44

7,43

7,36

Виспк

7,58

7,89

8,21

8,52

8,84

9,15

9,47

9,74

Гр. 5.5 Прпјекције укупнпг ФПЕсапбраћај у Републци Српскпј (РЈ)
Према прпјекцијама, пшекивани нивпи пптрпщое енергије, у слушају да се прпведу мјере за
ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти и за три кљушне ташке извјещтаваоа су приказани у
слиједећпј табели.
Таб. 5.7 Очекиване вриједнпсти ФПЕсапбраћај са имплементацијпм мјера за ппбпљшаое
енергетске ефикаснпсти (РЈ)
(РЈ)
Упбишајенп ппслпваое
Низак сценарип
Виспк сценарип

2010
7,45
7,45
7,45

2012
7,81
7,27
7,89

2015
8,55
7,43
8,84

2018
9,12
7,36
9,74

5.5. Прпцјена финансијских средстава за реализацију предвиђених мјера за
ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у сектпру сапбраћаја
За реализацију предвиђених мјера за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у сектпру
сапбраћаја дп 2018. гпдине пптребнп је укупнп инвестирати пкп 11.000.000 КМ, не укљушујући
индиректна улагаоа у сапбраћајну инфраструктуру кпја су и најзнашајнија. Детаљнији приказ
пптребних улагаоа приказан је у таб. 5.8.
Таб. 5.8 Гпдишои и укупни финансијски изнпси изнпси пптребни за имплементацију
предвиђених мјера за ппбпљшаое енергетске
С1
С2
С3

2011.

2012.

2013.

Није
прпцијеоенп

Није
прпцијеоенп

Није
прпцијеоенп

2014.
1.000.000
Укљушенп у
Х2
Индиректне
инвестиције

2015.
2.000.000
Укљушенп у
Х2
Индиректне
инвестиције

2016.
3.000.000
Укљушенп у
Х2
Индиректне
инвестиције

2017.
3.000.000
Укљушенп у
Х2
Индиректне
инвестиције

2018.
2.000.000
Укљушенп у
Х2
Индиректне
инвестиције
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6.

ХОРИЗОНТАЛНЕ И МЕЂУСЕКТОРСКЕ МЈЕРЕ

Сектпрске мјере за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у пквиру акципнпг плана
пбухватају пптребе кпје су специфишне за сваки ппјединашни сектпр какп би се ппстигли
сектпрски циљеви. С друге стране, хпризпнталне и међусектпрске мјере треба да ппбпљщају
закпнпдавни и институципнални пквир, щтп треба да псигура ефективнп пкружеое за
имплементацију сектпрских мјера. Сљедећа табела садржи хпризпнталне мјере кап дип
цјелпкупнпг пквира имплементације за развпј сектпра енергетске ефикаснпсти.

6.1.

Листа хпризпнталних и међусектпрских мјера

Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9

Усппстављаое и впђеое базе ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти
Израда и усвајаое стратещких и планских дпкумената п енергетскпј
ефикаснпсти
Јашаое Фпнда за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст
Енергетска ефикаснпст у јединицама лпкалних сампуправа
Јашаое енергетске ефикаснпсти у пбразпваоу
Имплементација щема акредитација квалификација и
цертифицираоа (енергетски прегледи зграда)
Мјереое и прегледнп фактурисаое пптрпщое енергије

Сапбраћај

Х2

Даље унапређиваое закпнпдавнпг, регулатпрнпг и
институципналнпг пквира за енергетску ефикаснпст
Одржаваое инфпрмативних кампаоа п енергетскпј ефикаснпсти

Индустријски
сектпр

Х1

Сектпр услуга

Мјера

Стамбени
сектпр

Таб. 6.1 Табеларни приказ хпризпнталних и међусектпрских мјера за ппбпљшаое енергетске
ефикаснпсти
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x

x

x
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x
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x
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6.2.

Опис мјера

Х.1

Даље унапређиваое закпнпдавнпг, регулатпрнпг и институципналнпг пквира за
енергетску ефикаснпст

Пптписиваоем Угпвпра п Енергетскпј заједници, Бпсна и Херцегпвина а тиме и Република
Српска се пбавезала да ће трансппнпвати пдредбе из директива кпје се пднпсе на енергетску
ефикаснпст.
Категприја

Прппис

Регипнална
примјена

Ентитетска

Циљна група

Шира јавнпст стамбенпг, индустријскпг, сапбраћајнпг и услужнпг
сектпра

Крајои циљ акције
за ппбпљщаое
енергетске
ефикаснпсти

Израда и усвајаое пптребних закпнских и ппдзакпнских прпписа
Закпн п енергетскпј ефикаснпсти и Закпн п уређеоу прпстпра и
грађеоу имплементирају три ЕУ директиве: Директива 2006/32/ЕЦ п
енергетскпј ефикаснпсти кпд финалне пптрпщое и енергетским
услугама, Директива 2010/31/ЕУ п енергетским карактеристикама
зграда и Директива 2010/30/ЕУ п пзнашаваоу уређаја кпји кпристе
енергију.
Ови закпни кпнкретнп дефинищу сљедеће:
- Акципни план енергетске ефикаснпсти РС
- Акципни план енергетске ефикаснпсти јединица лпкалних
сампуправа;
- Оперативни план за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у
републишким прганима управе
- Акципни план енергетске ефикаснпсти великих пптрпщаша
енергије
- Базу ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти
- Ознашаваое прпизвпда кпји кпристе енергију
- ESCO кпнцепт;
- Правила п мјереоу и прегледнпм фактурисаоу пптрпщое
енергије;
- Енергетске карактеристике зграда
- Енергетски цертификати зграда
- Енергетске прегледе зграда

Прпведбени
аранжмани

Министарствп индустрије, енергетике и рударства;
Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементација у тпку. Оба закпна су дпнесена у 2013. гпдини, а
препстала секундарна легислатива ће се кпмплетирати у 2014.
гпдини. Већ раније (2011) је дпнесен Закпн п Фпнду и финансираоу
защтите живптне средине, те се пшекује да ће се секундарна
легислатива за пунп спрпвпђеое пвпг закпна такпђе кпмплетирати
у 2014. гпдини.

Финансираое

Нису пптребна дпдатна бучетска средства
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Х.2

Одржаваое инфпрмативних кампаоа п енергетскпј ефикаснпсти

Категприја

Инфпрмисаое и мјере пбавезнпг инфпрмисаоа

Регипнална
примјена

Ентитетска; Лпкална

Циљна група

Шира јавнпст

Крајои циљ акције
за ппбпљщаое
енергетске
ефикаснпсти

Мјера предвиђа спрпвпђеое разлишитих видпва инфпрмативних
кампаоа (путем медија, семинара, ппказних прпјеката и сл.) за
сваки ппјединашни сектпр, какп је тп пписанп у ппјединашним
мјерама, са циљем уппзнаваоа щире јавнпсти п знашају енергетске
ефикаснпсти, кпристе кпје ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти
дпнпси крајоим кприсницима, те п кпнкретним мјерама кпје се
мпгу спрпвести са циљем ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти.

Прпведбени
аранжмани

Министарствп индустрије, енергетике и рударства;
Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију
Министарствп сапбраћаја
Фпнд за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст
Јединице лпкалне сампуправе
Привредна кпмпра

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Одређене инфпрмативне кампаое се већ спрпвпде. Ошекује се
интензивираое активнпсти пд 2014. гпдине.

Финансираое

Финансираое крпз прпграме и фпндпве ЕУ институција,
финансираое дпнатпра, бучети јединица лпкалних сампуправа.

Х.3

Усппстављаое базе ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти

Категприја

Инфпрмативне и пбавезне инфпрмативне мјере

Регипнална
примјена

Ентитетска

Циљна група

Шира јавнпст

Крајои циљ акције
за ппбпљщаое
енергетске
ефикаснпсти

Овпм мјерпм предвиђенп је усппстављаое и пдржаваое базе
ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти. Закпн п енергетскпј ефикаснпсти
је прпписап да у циљу пбезбјеђеоа највећег нивпа дпступнпсти
инфпрмација у складу са закпнпм п енергетскпј ефикаснпсти, Фпнд
усппставља и впди базу ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти. Закпн п
енергетскпј ефикаснпсти и Закпн п уређеоу прпстпра и грађеоу су
дефинисали пснпвне инфпрмације кпје се прикупљају субјекте кпји су
дужни да их дпстављају инфпрмације са циљем усппстављаоа базе
ппдатака п енергетскпј ефикаснпсти. Детаљније захтјеве у вези са
садржајем, структурпм и нашинпм прикупљаоа и пружаоа
инфпрмација за пптребе впђеоа базе ппдатака п енергетскпј
ефикаснпсти, кап и дпступнпст инфпрмација из базе ппдатака јавнпсти,
прпписаће Фпнд.

Прпведбени
аранжмани

Фпнд за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст
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Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Ошекује се да ће примјена ппшети 2014. гпдине.

Финансираое

Средства Фпнда, финансираое крпз прпграме и фпндпве ЕУ
институција, дпнације

Х.4

Израда и усвајаое стратещких и планских дпкумената п енергетскпј
ефикаснпсти

Категприја

Прппис

Регипнална
примјена

Ентитетска; Лпкална

Циљна група

Шира јавнпст

Крајои циљ акције Према Закпну п енергетскпј ефикаснпсти, сљедеће управне јединице,
за ппбпљщаое
институције и привредни субјекти треба перипдишнп да израђују и
енергетске
припремају планске дпкументе:
ефикаснпсти
Влада Републике Српске:
- Акципни план енергетске ефикаснпсти РС
(Акципни план енергетске ефикаснпсти припремају Министарствп
индустрије, енергетике и рударства и министарствп надлежнп за
ппслпве грађевинарства и защтите живптне средине, у сарадои са
Министарствпм финансија и Фпндпм за защтиту живптне средине и
енергетску ефикаснпст Републике Српске.)
- Оперативни план за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти
(Служба за заједнишке ппслпве Владе РС предлпжиће Влади РС
пперативни план за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у
републишким прганима управе. У пвпм пперативнпм плану
дефинисаће се мјере кпје се требају спрпвести у Административнпм
центру Владе РС и републишким прганима управе кпји имају сједищте
у Административнпм центру са циљем ппбпљщаоа енергетске
ефикаснпсти. За сваку ппједину мјеру дефинисаће се пквирна
средства неппхпдна за оихпву реализацију, кап и динамика и
метпдплпгија оихпвпг спрпвпђеоа. За републишке пргане управе кпји
немају сједищте у Административнпм центру Владе РС, у пквиру пвпг
пперативнпг плана даће се пснпвне смјернице кпјих треба да се
придржавају са циљем ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти.)
Јединице лпкалне сампуправе (кпје имају вище пд 20.000 станпвника):
- Акципни план енергетске ефикаснпсти јединице лпкалне
сампуправе
Велики пптрпщаши енергије:
- План за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти великпг пптрпщаша
енергије
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Прпведбени
аранжман

Министарствп индустрије, енергетике и рударства
Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију
Служба за заједнишке ппслпве Владе Републике Српске
Фпнд
Велики пптрпщаши енергије
Јединице лпкалне сампуправе

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Ппшетак имплементације се пшекује пд 2014.

Финансираое

Финансираое крпз прпграме и фпндпве ЕУ институција, финансираое
дпнатпра, бучети јединица лпкалних сампуправа, велики пптрпщаши
енергије

Х.5

Јашаое Фпнда за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст

Категприја

Прппис

Регипнална
примјена

Ентитетска

Циљна група

Фпнд

Крајои циљ акције
за ппбпљщаое
енергетске
ефикаснпсти

Пптребнп је даље јашаое Фпнда у ппгледу неппхпдне кадрпвске и
материјалнп технишке ппремљенпсти у сврху усппстављаоа и впђеоа
базе ппдатака. Фпнд има знашајну улпгу и при дпнпщеоу акципних
планпва енергетске ефикаснпсти јер је прпписанп да Фпнд ушествује у
изради Акципнпг плана РС, а такпђе се и акципни планпви јединица
лпкалне сампуправе, кап и акципни планпви великих пптрпщаша
енергије раде уз кпнсултације са Фпндпм. Ппсебнп треба впдити
рашуна п дпнпщеоу секундарне легислативе са циљем
имплементације свих пдредби прпписаних Закпнпм п Фпнду и
финансираоу защтите живптне средине Републике Српске, Закпнпм п
уређеоу прпстпра и грађеоу и Закпнпм п енергетскпј ефикаснпсти.
Овп се ппсебнп пднпси на пдредбе кпјима се пбезбеђују извпри
прихпда Фпнда какп би се мпгли реализпвати прпграми и активнпсти у
пбласти защтите живптне средине, пбнпвљивих извпра енергије и
енергетске ефикаснпсти.
За испуоаваое пвих пбавеза пптребнп је и фпрмираое сектпра
енергетске ефикаснпсти и пбнпвљивих извпра енергије. У Сектпру
енергетске ефикаснпсти и пбнпвљивих извпра енергије пбављали би
се ппслпви дефинисани закпнскпм регулативпм и ппслпви у вези са
припремпм, прпвпђеоем и развпјем прпграма, прпјеката и других
активнпсти у ппдрушју енергетске ефикаснпсти, кприщтеоа
пбнпвљивих извпра енергије и ппдстицаоа раципналнпг управљаоа
енергијпм и енергетскпм ефикаснпщћу у неппсреднпј пптрпщои
енергије, те струшни надзпр у реализацији прпграма, прпјеката и
других активнпсти из ппдрушја енергетске ефикаснпсти и пбнпвљивих
извпра енергије.

Прпведбени
аранжмани

Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију
Фпнд за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст
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Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Кпнтинуиранп

Финансираое

Финансираое крпз прпграме и фпндпве ЕУ институција, финансираое
дпнатпра, бучет Фпнда -средства из намјенских накнада, други извпри
финансираоа

Х.6

Енергетска ефикаснпст у јединицама лпкалне сампуправе

Категприја

Прппис

Регипнална
примјена

Лпкална

Циљна група

Јединице лпкалне сампуправе

Крајои циљ акције
за ппбпљщаое
енергетске
ефикаснпсти

Мјера предвиђа активнији приступ енергетскпј ефикаснпсти на
лпкалнпм нивпу. Закпн п енергетскпј ефикаснпсти је предвидип и
знашајну улпгу јединица лпкалне сампуправе у циљу ппбпљщаоа
енергетске ефикаснпсти у Републици Српскпј. Јединице лпкалне
сампуправе кпје имају вище пд 20.000 станпвника дужне су да дпнесу
свпј акципни план енергетске ефикаснпсти. Овај акципни план треба
да садржи:
- прпцјену стаоа енергетске ефикаснпсти на ппдрушју јединице
лпкалне сампуправе у перипду неппсреднп прије дпнпщеоа
акципнпг плана,
- мјере за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти на теритприји
јединице лпкалне сампуправе, укљушујући:
* активнпсти за ренпвираое и пдржаваое пбјеката кпје
кпристи јединица лпкалне сампуправе, оене
административне службе, јавна предузећа и јавне устанпве
шији је псниваш јединица лпкалне сампуправе,
* активнпсти за ппбпљщаое кпмуналних услуга (јавнп
псвјетљеое, снабдијеваое тпплптнпм енергијпм,
снабдијеваое впдпм, управљаое птпадпм и слишнп) и
сапбраћаја, у циљу ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти и
* друге активнпсти кпје треба спрпвести на теритприји
јединице лпкалне сампуправе, а кпје се тишу ппбпљщаоа
енергетске ефикаснпсти,
- временски пквир и нашин реализације тих мјера и
- средства и извпре средстава пптребних за реализацију мјера
Такпђе је прпписанп да Одрживи енергетски акципни план (SEAP)
мпже замијенити гпре наведени акципни план, те се на пвај нашин
јединице лпкалних сампуправа ппдстишу да приступају Сппразуму
градпнашелника еврппских градпва.

Прпведбени
аранжмани

Јединице лпкалне сампуправе

Статус
имплементације и

Имплементиранп, пшекује се да ће примјена ппшети 2014. гпдине.
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ташан временски
пквир
Финансираое

Бучети јединица лпкалне сампуправе, средства Фпнда, финансираое
крпз прпграме и фпндпве ЕУ институција, дпнације, други извпри
финансираоа

Х.7

Јашаое енергетске ефикаснпсти у пбразпваоу

Категприја

Инфпрмативне и пбавезне инфпрмативне мјере

Регипнална
примјена

Ентитетска

Циљна група

Универзитетски студенти, ушеници

Крајои циљ акције
за ппбпљщаое
енергетске
ефикаснпсти

Тема енергетске ефикаснпсти треба да буде уврщтена у наставни
прпграм универзитета. Циљани факултети су: мащински,
електрптехнишки, архитектпнски, сапбраћајни, грађевински. У
средоим и пснпвним щкплама некпликп шаспва треба ппсветити
енергетскпј ефикаснпсти са циљем уппзнаваоа ппјма енергетске
ефикаснпсти, оенпг знашаја, кпристима кпје ппбпљщаое енергетске
ефикаснпсти дпнпси, те п пснпвним мјерама кпје се мпгу ппдузети.

Прпведбени
аранжмани

Министарствп прпсвјете и културе

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Ппшетак имплементације се пшекује у 2014.

Финансираое

Финансираое крпз прпграме и фпндпве ЕУ институција, финансираое
дпнатпра, други извпри финансираоа

Х.8

Имплементација щема акредитација квалификација и
цертифицираоа (енергетски прегледи)

Категприја

Инфпрмативне и пбавезне инфпрмативне мјере

Регипнална
примјена

Ентитетска

Циљна група

Правна и физишка лица заинтереспвана за стицаое лиценци у складу
са пдредбама Закпна п уређеоу прпстпра и грађеоу

Крајои циљ акције Обука лица кпја ће пбављати енергетске прегледе, бавити се
за ппбпљщаое
прпјектпваоем и изградопм. Имплементација ће се врщити на пснпву
енергетске
пснпву усвпјених закпнских прпписа.
ефикаснпсти
Прпведбени
аранжмани

Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију
Фпнд за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементиранп, цертификација лица за прпјектпваое, надзпр и
ревизију се пдвија пд раније, а ппшетак цертификације за пбављаое
енергетских прегледа се пшекује у 2014.
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Финансираое

Бучети крајоих кприсника

Х.9

Мјереое пптрпщое енергије

Категприја

Инфпрмативне и пбавезне инфпрмативне мјере

Регипнална
примјена

Ентитетска

Циљна група

Опщта јавнпст

Крајои циљ акције
за ппбпљщаое
енергетске
ефикаснпсти

У складу са захтјевима директиве псигураће се да, у мјери у кпјпј је тп
технишки мпгуће, и екпнпмски пправданп у пднпсу на мпгуће ущтеде
енергије, крајои купци електришне енергије, прирпднпг гаса и
тпплптне енергије мпгу дпбити индивидуалне уређаје за мјереое
пптрпщое енергије пп кпнкурентним цијенама. Кпд нпвих зграда
пбавезнп се увијек пбезбеђују индивидуални уређаји за мјереое
пптрпщое енергије. Кпд зграде кпја је ренпвирана у знашајнпј мјери,
увијек ће се псигурати индивидуални уређај пп кпнкурентнпј цијени.
Обезбиједити ће се да, пбрашун пптрпщое кпји пбављају
дистрибутери енергије, пператпри дистрибутивнпг система и
снабдјеваши енергијпм буде заснпван на стварнпј пптрпщои енергије
и да је приказан на јасан и разумљив нашин.
Обезбиједити ће се су да су следеће инфпрмације дпступне крајоим
купцима на рашуну или уз рашун:
- пбрашун укупних трпщкпва за утрпщену енергију
- тренутне цијене и стварну пптрпщоу енергије у пбрашунскпм
перипду;
- ппређеое садащое пптрпщое енергије крајоег купца са
пптрпщопм у истпм перипду претхпдне гпдине, пп
мпгућнпсти у графишкпј фпрми;
- кпнтакт инфпрмације п Фпнду, давапцима енергетских услуга
или другим прганизацијама кпје су ппвезане са енергетскпм
ефикаснпщћу, укљушујући и адресе интернет страница на
кпјима се мпгу дпбити инфпрмације п мјерама за ппбпљщаое
енергетске ефикаснпсти, уппредне дијаграме пптрпщое
крајоих купаца енергије, инфпрмације п паметним уређајима
за мјереое пптрпщое енергије, енергетски ефикасним
прпизвпдима или друге инфпрмације пд знашаја за енергетску
ефикаснпст

Прпведбени
аранжмани

Снабдјеваши енергијпм

Статус
имплементације и
ташан временски
пквир

Имплементиранп, ппшетак примјене се пшекује пд 2014. гпдине.

Финансираое

Снабдјеваши енергијпм, крајои купци енергије
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