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1. САЖЕТАК 

 

 

У свијету је данас све израженији прпблем глпбалнпг загријаваоа ппврщине Земље 

збпг разлишитих атмпсферских, физишких и хемијских фактпра насталих 

дјелпваоем шпвјека, а кпји заједнишки стварају „ефекат стаклене бащте“. Ефекат 

стаклене бащте је  израз за загријаваое планете Земље насталп ппремећајем 

енергетске равнптеже између кплишине зрашеоа кпје пд Сунца прима и у свемир 

зраши Земљина ппврщина. Пвај ефекат представља резултат ппвећаоа кплишине 

зрашеоа кпје не мпже пд ппврщине Земље да буде емитпванп у свемир збпг 

присуства гаспва са ефектпм стаклене бащте у великпј кпнцентрацији, већ га 

атмпсфера апспрбује и ппстаје тпплија, щтп се манифестује ппвећаоем прпсјешне 

температуре на ппврщини Земље. Гаспви са ефектпм стаклене бащте су угљен 

дипксид (најзнашајнији), впдена пара, метан, азпт дипксид, ампнијак итд. 

 

Збпг тпга се у свијету прпвпде разлишите мјере кпје имају за циљ да смаое емисију 

гаспва са ефектпм стаклене бащте, ппшев пд лпкалнпг нивпа. 

 

Акципни план енергетске ефикаснпсти ппщтине Пале (АПЕЕ) представља кљушни 

дпкумент, кпји на бази прикупљених ппдатака п затешенпм стаоу идентификује и 

даје јасне смјернице за прпвпђеое прпјеката и мјера енергетске ефикаснпсти, 

шиме ће се смаоити кплишина енергије за исте сврхе, без смаоеоа кпмфпра, а кпје 

ће резултирати смаоеоем емисије СП2 у атмпсферу. 

 

Закпнски пснпв за израду Плана представља Закпн п енергетскпј ефикаснпсти 

Републике Српске („Службени гласник РС“, бр. 59/13). У шлану 5. пвпг закпна пище 

да је јединица лпкалне сампуправе кпја има вище пд 20.000 станпвника дужна 

дпнијети свпј акципни план енергетске ефикаснпсти, кпји је усклађен са Акципним 

планпм енергетске ефикаснпсти Републике Српске.  

 

План је урађен према  метпдплпгији пбјављенпј на интернет страници Фпнда за 

защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске. Усклађен је 

са Планпм енергетске ефикаснпсти Републике Српске дп 2018. гпдине, према кпјем 

је Република Српска усвпјила индикативни циљ смаоеоа пптрпщое енергије за 9% 

у пднпсу на прпсјешну финалну пптрпщоу енергије за перипд 2006-2010. гпдина. 
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2. УВПД 

 

2.1. СВРХА ИЗРАДЕ АПЕЕ 

 

Сврха израде Акципнпг плана енергетске ефикаснпсти ппщтине Пале (АПЕЕ) је 

пдрживи развпј лпкалне заједнице крпз изналажеое мпгућнпсти за ефикасније 

кприщтеое енергије. План се дпнпси на перипд пд три гпдине и представља базни 

дпкумент на пснпву кпга ће се прпвпдити све предвиђене мјере и активнпсти 

пшуваоа енергије, шијпм реализацијпм се предвиђа смаоеое емисије СП2 у 

атмпсферу. Крајои резултат спрпвпђеоа пвих мјера је укупан напредак и развпј 

прпстпра ппщтине Пале на принципима пдрживпг развпја, щтп у сущтини и 

представља сврху израде пвпга Плана. 

 
Пвп је први АПЕЕ ппщтине Пале па се ппрезнп ущлп у планираое активнпсти и 

финансијских средстава за оихпву реализацију. Прпблем или дилема пкп пдређиваоа 

циљева и мјера је присутна јер су средства ппщтине из гпдине у гпдину маоа, а 

средства из других извпра тещкп дпступна. Међутим, збпг кандидпваоа ппјединих 

прпјеката према разлишитим извприма финансираоа билп је пптребнп да 

предвиђене активнпсти пп субјектима имају упприщте у стратещкпм плану (АПЕЕ), 

какп би се приликпм кандидпваоа прпјеката мпгли ппзвати на пдређени циљ, 

прпграм или прпјекат.  

 

Укпликп се искљуше ативнпсти на замјени стпларије и фасаде на Дпму здравља 

Пале и санацију тпплпвпдне мреже, шију реализацију не мпжемп са сигурнпщћу 

пшекивати у првпм трпгпдищоем планскпм перипду (табела 30), за планиране 

активнпсти била би пптребна финансијска средстава у изнпсу пд 665.000 КМ. 

Пстварила би се ущтеда  енергије пд 236,85 MWh гпдищое  или 4,3%, за плански 

перипд 710,6 MWh, а кплишина CO2 би се смаоила за 131,62 тпне гпдищое или 

5,59%, пднпснп 394,9 t CO2 у планскпм перипду.   

 

2.2. ВИЗИЈА ППШТИНЕ 

 

Екпнпмски развијена, инфраструктурнп и екплпщки уређена лпкална заједница 

привлашна за живпт и рад, у кпјпј станпвници, ппщтинаска управа, устанпве, 

институције и привредни субјекти прпвпде мјере и активнпсти енергетске 

ефикаснпсти и раципналнп кпристе прирпдне ресурсе. 
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3. ГЕПГРАФСКЕ И СПЦИП-ЕКПНПМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ППШТИНЕ 

 

3.1. УКРАТКП П ППШТИНИ 

 

Ппщтина Пале је смјещтена у истпшнпм дијелу Републике Српске и Бпсне и 

Херцегпвине. Граниши са ппдрушјем Истпшнпг Старпг Града на западу, Спкпца на 

сјеверу, Рпгатице на истпку, Пала-Праше (ФБиХ) и Фпше-Устикплине (ФБиХ) на 

југпистпку и Трнпва на југу. Административни центар ппщтине је у највећем 

насељенпм мјесту Пале, гдје су смјещтене знашајне привредне и јавне институције 

пд ппщтинскпг и републишкпг интереса. На ппдрушју ппщтине ппстпји десет мјесних 

заједница: Праша, Ппдграб, Кпран, Пале, Јасик, Брезпвице , Мпкрп, Пбилићевп, 

Дущанпвп и Станица Пале, са 63 насеља. Ппщтина Пале је административнп 

укљушена у Град Истпшнп Сарајевп заједнп са јпщ пет ппщтина: Спкплац, Истпшни 

Стари Град, Истпшнп Нпвп Сарајевп, Истпшна Илича и Трнпвп. 

Сапбраћајни пплпжај ппщтине је ппвпљан збпг близине највећег града Бпсне и 
Херцегпвине Сарајева (15 km), у кпме се укрщтају путни правци из свих дијелпва 
Бпсне и Херцегпвине. Крпз ппдрушје ппщтине дплинама ријека Миљацке и Праше 
прплази магистрални пут М5 Сарајевп – Праша - Ренпвица, а дплинпм ријеке 
Мпкраоске Миљацке прплази магистрални пут Е 761 Сарајевп – Вищеград 
(Звпрник). Теритпријпм ппщтине прплазе и регипнални путни правци: Р 446а Пале 
– Јахприна – Ппдграб, Р 446 Трианга – Јасик - Сарајевп и Р 447 Сумбулпвац – Хреща 
– Сарајевп. Укупна дужина магистралних путева крпз теритприју ппщтине је 43,75 
km, регипналних 77,5 km, лпкалних 300,6 km а улица 63,8 km. 

 

3.2. ГЕПГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Ппщтина Пале се налази између  43п05’ и 43п55’ сјеверне гепграфске щирине и 
18п25’ и 18п50’ истпшне гепграфске дужине. Заузима ппврщину пд 490,51 km2 у 
висинскпм интервалу 624–1913 m надмпрске висине. Смјещтена је између 
планинских масива Јахприне са југа и југпистпка, Гпсине са истпка, Рпманије са 
сјеверпистпка и Пзрена са сјевера и сјеверпзапада. Највища ташка је на врху 
Сјенищте (1913 m) на Јахприни, а најнижа (624 m) у кприту ријеке Миљацке исппд 
Дпвлића. 
 

Урбани дип ппщтине Пале (ппкривен урбанистишким планпвима) изнпси 1.145 ha 
(2,3%), дпк рурални дип шини 47.906 ha (97,7%) ппврщине земљищта (ппдаци из 
ЛЕАП-а). Структура ппврщина дата је у табели 1. 
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Табела 1. Структура кприщћеоа земљищта на ппдрушју ппщтине Пале (прпцјена пп  
катастарским  ппдацима из 2004. гпдине) 

Врста земљишта Ппвршина (ha) % 

Ппљппривреднп 16.306,13 33,24 

Шумскп 31.680,53 64,59 

Грађевинскп  678,47 1,38 

Руднп 8,61 0,00 

Впдене ппврщине 129,30 0,26 

Пстала неплпдна земљищта 256,57 0,52 

УКУПНП 49.051,00 100,00 

 

Прије рата ппврщина ппщтине је изнпсила 555 km2. Дејтпнским мирпвним 

сппразумпм дип ппщтине са мјесним заједницама Праша (највећи дип) и Ренпвица 

припап је нпвпфпрмиранпј ппщтини Пале- Праша у Федерацији Бпсне и 

Херцегпвине. 

3.3. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Ппдрушје ппщтине Пале припада умјеренпкпнтиненталнпј клими. У нижим 

дијелпвима заступљена је умјеренп тппла и влажна клима, а већ пд Пала према 

вищим предјелима изражена је умјеренп хладна влажна клима. И једну и другу 

климу карактерище равнпмјеран расппред падавина у тпку гпдине, без сувпг 

раздпбља. Већ пд 1000 m нв пва клима прелази у планинску. 

 

Средоа гпдищоа температура ваздуха на Палама (829 m нв) изнпси 7,1пС. 

Температура најтпплијег мјесеца (јул) је 16пС, најхладнијег (јануар) -3,3пС. Средое 

мјесешне температуре ваздуха у сезпни гријаоа пктпбар – април изнпсе: пктпрбар 

8,2пС, нпвембар 3,8пС, децембар -1,4пС, јануар -3,3пС, фебруар -2,8пС, март 1,7пС, 

април 6,4пС. Средоа температура ваздуха у сезпни гријаоа изнпси 2,1пС. 

Средое гпдищое кплишине падавина на Палама изнпсе 1079 mm, средоа 

гпдищоа пблашнпст  5,3, а дужина вегетаципнпг перипда изнпси 163 дана. 

3.4. ДЕМПГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

На ппдрушју ппщтине Пале живи 22.282 станпвника у десет мјесних заједница са 63 
насеља и 7.180 дпмаћинстава. Највећи брпј станпвника скпнцентрисан је у 
административнпм центру Пале са приградским насељима, 13.833 станпвника, у 
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урбанпм дијелу Мпкрпг живи 1.163 станпвника  и у ужем дијелу  Ппдграба 583 
станпвника. 
Прпсјешан брпј станпвника пп дпмаћинству на ппдрушју ппщтине Пале  изнпси 3,1. У 
урбанпм дијелу ппщтине прпсјешан брпј станпвника пп дпмаћинству је 3,09, а у 
руралнпм дијелу 3,13 станпвника.  
 
Густина насељенпсти ппщтине Пале је 45,28 станпвника/km2. Пднпс  станпвнитва је  
70,14 % урбанп и 29,86 % руралнп.  
 
Кап и у другим планинским ппдрушјима, и у ппщтини Пале, пд 1961. дп 1991. 
гпдине, брпј станпвника стагнира, али  дплази дп демпграфскпг “пражоеоа” 
ппјединих руралних дијелпва ппщтине Пале. Пва редистрибуција станпвнищтва на 
ппдрушју ппщтине има знатнпг утицаја на ппљппривредну прпизвпдоу, јер на 
ппсједима пстаје станпвнищтвп старије живптне дпби. 
 
Ппслије  рата на ппдрушју ппщтине Пале дпщлп је дп ппвећаоа брпја станпвника, 
али је, ипак, у 42 насеља дпщлп дп смаоеоа, у 15 насеља је дпщлп дп исељеоа,  а 
у централним дјелпвима мјесних заједница Пале, Ппдграб и Мпкрп, у релативнп 
урбанијим дијелпвима ппщтине Пале, дпщлп је дп знатнијег ппвећаоа брпја 
станпвника. 
 

Табела 2. Преглед брпја станпвника ппщтине Пале 

Извпр: Ппдаци незванишнпг ппписа станпвнищтва у БиХ, 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

Укупан брпј ппписаних лица Укупан брпј 
дпмаћинстава 

Укупан брпј станпва 

22282 7180 11293 

 1991 2013 

Брпј 
станпвника 

% Брпј 
станпвника 

% 

Руралнп ппдрушје 8971 54,85 6653 29,86 

Урбанп ппдрушје 7384 45,15 15629 70,14 

Укупан брпј станпвника 16355  
29,46 

22282  
45,28 Брпј станпвника/ км2   
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Табела 3. Унутращоа миграципна кретаоа у ппщтини Пале 

Извпр: Републишки завпд за статистику РС, 2015. 

Табела 4. Унутращоа миграципна кретаоа у ппщтини Пале 

Извпр: Републишки завпд за статистику РС, 2015. 

 

  Брпј дпсељених у ппщтину            Брпј пдсељених из ппщтине     

Ппщтина  из Федерације   из Бршкп из других   у Федерацију   у Бршкп у друге Миграципи 

Пале укупнп БиХ   Дистрикт ппщтина РС укупнп БиХ   Дистрикт ппщтине РС салдп 

                       

2009 262 115  1 146 167 49  0 118 95 

2010 286 116  0 170 201 52  0 149 85 

2011 266 95  1 170 210 76  2 132 56 

2012 207 83  6 118 249 64  3 182 -42 

2013 258 106  4 148 194 55  1 38 64 

Гпдина 

Рпђени Умрли   Брак 
Прирпдни 
прирщтај 

              умрла пдпјшад       

     свега М Ж 
мртвп- 
рпђени свега М Ж свега М склппљени  разведеви  

2009 199 101 97 1 266 149 117 1 1 101 0 -68 

2010 166 74 92 2 254 118 136 0 0 99 6 -88 

2011 166 95 71 0 248 132 116 0 0 91 4 -82 

2012 197 98 99 0 226 118 108 0 0 91 4 -29 

2013 162 95 67 0 227 97 30 0 0 89 8 -65 
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3.5. СПЦИП-ЕКПНПМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Према Пдлуци Владе РС п степену развијенпсти јединица лпкалне сампуправе у Републици 
Српскпј за 2015. гпдину, брпј 04/1-012-2-2492/14 пд 5.11.2014. гпдине, ппщтина Пале је 
сврстана у развијене ппщтине. 

 

Табела 5. Преглед  бучета ппщтине Пале за перипд 2010 – 2014. 

Извпр: пдјељеое за финансије ппщтине Пале, 2015. 

 

                         Табела 6. Преглед брпја ппслпвних субјеката пп гпдинама у ппщтини Пале 

 

Гпдина Брпј ппслпвних субјеката 

2009 610 

2010 627 

2011 643 

2012 673 

2013 698 

 Извпр: Статистишки гпдищоак РС, 2014. 

            

Табела 7. Преглед брпја ппслпвних субјеката према пблику прганизпваоа  

у ппщтини Пале 

 

 

 

 

                              Извпр: Статистишки гпдищоак РС, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бучет ппщтине за перипд пд 5 
гпдина 

2010 2011 2012 2013 2014 

Планирани бучет ппщтине 11.991.850 10.409.088 11.696.895 9.176.798 8.934.067 

Пстварени бучет ппщтине 12.016.582 11.078.940 10.238.422 8.977.936 8.585.709 

Пстварени бучет  ппщтине % 100,21% 106,44 87,53% 97,83 96,10% 

Укупнп Јавна 
предузећа 

Акципнарска 
друщтва 

ДПП Предузетници Прташка 
друщтва 

1006 8 97 410 486 5 
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Графикпн 1. Преглед брпја ппслпвних субјеката према пблику прганизпваоа 

у ппщтини Пале 
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                              Извпр: Статистишки гпдищоак РС, 2014. 

 

Крајем децембра 2014. гпдине на евиденцији незаппслених  лица  Бирпа Пале  налазилп се 

3.146 лица, кпја активнп траже заппслеое  и 1.432 лица кпја се пријављују ради пствариваоа 

других права. Стппа незаппсленпсти према прпцјени је пкп 29 %. У укупнпј незаппсленпсти вище 

пд 50 % шини женска радна снага. 

                     Табела 8. Структура незаппслених лица 

Структура незаппслених 
Гпдина 

2012. 2013. 2014. 

Брпј незаппслених лица 4.375 4.510 4.578 

Лица кпја активнп траже ппсап 3.539 3.362 3.146 

Пд тпга жена 1.795 1.773 1.701 

 Извпр: Завпд за заппщљаваое РС, Бирп Пале, 2015. 

 

Крајем децембра 2014. гпдине, пд укупнпг брпја незаппслених 1/4 шине млади   старпсне дпби 
дп 30 гпдина, пднпснп 1.094 лица, пд 30 дп 45 гпдина 1.494 лица, а изнад 45 гпдина на 
евиденцији је 1.990 лица. 
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Према ппдацима Ппреске управе Пале на крају 2014. гпдине на ппдрушју ппщтине Пале билп је 
укупнп 6.027 заппслених радника. У пднпсу на претхпдну гпдину забиљежен је пад 
заппсленпсти за 2,6 индексних ппена, пднпснп за 161 радника. 

У укупнпм брпју заппслених дпминирају радници са средопм струшнпм спремпм (2.598 лица), 
те радници са виспкпм струшнпм спремпм (1.458) и квалификпвани радници (1.016 лица). Међу 
заппсленим радницима су и 93 дпктпра наука и 54 радника са наушним степенпм магистра. 

У ппслпвним субјектима са сједищтем на ппдрушју ппщтине Пале на крају 2013. гпдине највище 
радника је радилп у државним прганима (711), у пбласти пбразпваоа (699), тргпвине (661), 
угпститељства (508) и у пбласти прераде дрвета (217). Велики брпј заппслених је у ппслпвним 
субјектима са сједищтем ван Републике Српске, 659 лица. 
 

Прпсјешна плата у ппщтини Пале у 2012. гпдини изнпсила је 837 КМ, и у истпм је нивпу кап и 
2011. гпдине. Дпк се прпсјешна нетп плата у Палама за 5 гпдина ппвећала за 50 КМ, изнпс 
синдикалне пптрпщашке кпрпе у пднпсу на 2008. гпдину ппвећап се за 190 КМ, пднпснп са 1.624 
КМ на 1.814 КМ, щтп знаши да се куппвна мпћ станпвника Пала знатнп смаоила у прптеклих 5 
гпдина. 

 

           Табела 9. Прпсјешна брутп плата  у ппщтини Пале 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

1250 KM 1376 KM 1393 KM 1346 KM 1324 KM 

                         Извпр: Републишки завпд за статистику РС, 2015. 

 

         Табела 10. Прпсјешна нетп плата у ппщтини Пале 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

787 KM 813 KM 815 KM 838 KM 837 KM 811 KM 817 KM 

                         Извпр: Републишки завпд за статистику РС, 2015. 

 

Укупан БДП ппщтине Пале у 2011. гпдини бип је 188.716.051 КМ и пп глави станпвника је 

изнпсип 7.208 КМ. Ппсматрајући перипд ппсљедое двије дпступне гпдине БДП је бип у благпм 

ппрасту, али гледајући дужи временски перипд и даље је исппд нивпа 2008. гпдине (ппдаци 

ЦЦИ-a). 

                               Табела 11. Нивп БДП-а пп глави  станпвника у ппщтини 

Пале у КМ пп гпдинама 

Ппщтина Пале БДП пп глави станпвника у КМ 

2008 7983 

2009 7200 

2010 6524 

2011 7208 

                                              Извпр: ЦЦИ, 2012. 
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4. ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА  ППШТИНЕ И УПРАВЉАОЕ ЕНЕРГИЈПМ 

 

Рад ппщтинске управе прганизпван је у шетири пдјељеоа, струшну службу Скупщтине ппщтине и 
кабинет Нашелника ппщтине. Респрна пдјељеоа су: 
- Пдјељеое за ппщту управу 
- Пдјељеое за привреду и друщтвене дјелатнпсти, 
- Пдјељеое за финансије и 
- Пдјељеое за прпстпрнп уређеое и стамбенп-кпмуналне ппслпве. 
 
Пд 2015. гпдине, у пквиру Пдјељеоа за прпстпрнп уређеое и стамбенп-кпмуналне ппслпве, 
впде се и ппслпви енергетске ефикаснпсти у складу са закпнским прпписима из пве пбласти. 
Задатак струшнпг сарадника је да впди пдгпварајуће евиденције, сарађује са лпкалним и 
републишким прганизацијама и институцијама, дпставља гпдищои извјещтај. 
 

Слика 1. Прганизаципна щема ппщтине Пале 
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5. ПРАВНИ ПКВИР И ППЛИТИКЕ У ПБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНПСТИ 

 

Акципни план енергетске ефикаснпсти јединице лпкалне сампуправе (АПЕЕ) припремљен је у 

складу са важећим  закпнима у Републици Српскпј кпји регулищу пбласт ефикаснпг кприщћеоа 

енергије: 

 

 Закпн п уређеоу прпстпра и грађеоу („Службени гласник РС“, бр. 40/13),  

 Закпн п енергетскпј ефикаснпсти („Службени гласник РС“, бр. 59/13),  

 Закпн п пбнпвљивим извприма енергије и ефикаснпј кпгенерацији („Службени гласник 

РС“, бр. 39/13) и 

 Закпн п Фпнду и финансираоу защтите живптне средине Републике Српске („Службени 

гласник РС“, бр. 117/11 и 63/14). 

 

У даљем тексту је дат преглед дпмаћег закпнпдавства и везе са АПЕЕ: 

5.1. ЗАКПНИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ПБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНПСТИ У РС И АПЕЕ 

 

ЗАКОН Сврха закона 

Закпн п енергетскпј 

ефикаснпсти 

(„Службени гласник РС“, 

бр. 59/13) 

Пвим закпнпм уређује се енергетска ефикаснпст у финалнпј пптрпщои, 

дпнпщеое планпва за унапређеое енергетске ефикаснпсти и оихпвп 

спрпвпђеое, прганизација ппслпва на унапређиваоу енергетске 

ефикаснпсти, мјере за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти и нашини 

финансираоа енергетске ефикаснпсти. 

Веза закона са АПЕЕ 

Члан 5. 

Јединица лпкалне сампуправе кпја има вище пд 20 000 станпвника дужна је 

дпнијети свпј акципни план енергетске ефикаснпсти, кпји је усклађен са 

Акципним планпм енергетске ефикаснпсти Републике Српске. 

 

Члан 7. 

1. Акципни план јединице лпкалне сампуправе дпнпси се за перипд пд три 

гпдине и садржи: 

а) прпцјену стаоа енергетске ефикаснпсти на ппдрушју јединице лпкалне 

сампуправе у перипду неппсреднп прије дпнпщеоа акципнпг плана; 

б) мјере за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти на теритприји јединице 

лпкалне сампуправе, укљушујући: 

1) 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, 

2) активнпсти за ппбпљщаое кпмуналних услуга (јавнп псвјетљеое, 
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снабдијеваое тпплптнпм енергијпм, снабдијеваое впдпм, управљаое 

птпадпм и слишнп) и сапбраћаја, у циљу ппбпљщаоа енергетске 

ефикаснпсти и 

3) друге активнпсти кпје треба прпвести на теритприји јединице лпкалне 

сампуправе, а кпје се тишу ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти, 

в) временски пквир и нашин реализације тих мјера и 

г) средства и извпре средстава пптребних за реализацију мјера кпје су 

дефинисане акципним планпм јединице лпкалне сампуправе. 

2. Активнпсти из акципнпг плана из става 1. пвпг шлана финансирају се из 

бучета јединице лпкалне сампуправе, Фпнда и других извпра. 

3. Акципни план из става 1. пвпг шлана припрема се уз кпнсултације с 

Фпндпм. 

4.  Јединица лпкалне сампуправе дужна је дпнијети акципни план из става 

1. пвпг шлана у рпку пд гпдину дана пд дана дпнпщеоа Акципнпг плана 

енергетске ефикаснпсти Републике Српске. 

5. Пдрживи енергетски акципни план јединице лпкалне сампуправе (СЕАП) 

(енгл. / SEAP – Sustainable Energy Action Plan) сматраће се акципним 

планпм у смислу става 1. пвпг шлана. 

6. Јединица лпкалне сампуправе дпставља Министарству и Фпнду гпдищои 

извјещтај п реализацији акципнпг плана из става 1. пвпг шлана, кпји 

пбaвезнп садржи анализу циљева ппстигнутих у претхпднпј гпдини, 

најкасније дп 31. марта текуће гпдине за претхпдну гпдину. 

7. Министар индустрије, енергетике и рударства дпнпси упутствп п изради 

извјещтаја из става 6. пвпг шлана. 

 

Члан 13. 

(1) Енергетски меначмент је систем прганизаципних и технишких мјера и 

активнпсти, кпјима се врщи праћеое и анализа пптрпщое енергије, те 

утврђују мјере за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти и раципналнп 

кприщћеое енергије.  

(2) Енергетски меначмент усппставља: 

а) пквир за интегрисан и систематишан приступ енергетскпј ефикаснпсти, 

б) бпље кприщћеое ппстпјећих енергетских дпбара, 

в) мјереое, дпкументпваое, ппређеое резултата и извјещтаваое п 

ппбпљщаоу енергетске ефикаснпсти, 

г) транспарентнпст и размјену искустава п кприщћеоу енергетских ресурса, 

д) најбпље праксе кприщћеоа енергије и раципналнпг управљаоа енергијпм, 

ђ) прпцјене припритета у примјени мјера за ппбпљщаое енергетске 

ефикаснпсти,  

е) критеријуме енергетске ефикаснпсти у ппступцима набавке рпбе и услуга и 

ж) ппбпљщаоа у кприщћеоу енергије кпја се пднпсе на прпјекте за смаоеое 

емисије гаспва кпји изазивају ефекат стаклене бащте. 
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Члан 14. 

(1) Енергетски меначмент пбухвата сљедеће активнпсти:  

а) пдређиваое лица пдгпвпрнпг за енергетски меначмент, 

б) пбезбјеђеое услпва за мјереое пптрпщое енергије, 

в) перипдишну анализу (мјесешнп, сезпнски, а најмаое једнпм гпдищое) 

пптрпщое енергије, 

г) пбезбјеђеоа врщеоа енергетских прегледа и прибављаоа цертификата п 

енергетскпј ефикаснпсти зграда у складу са прпписима за грађеое пбјеката,  

д) усвајаое пперативних планпва за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти, 

ђ) впђеое базе ппдатака п пптрпщои енергије и 

е) гпдищое дпстављаое ппдатака Фпнду за пптребе впђеоа базе ппдатака п 

енергетскпј ефикаснпсти. 

(2) Јавни сектпр и велики пптрпщаш кпји кпристи зграду са кприснпм 

ппврщинпм већпм пд 500 m2 дужан је да у тпј згради уведе енергетски 

меначмент у рпку пд гпдину дана пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.  

 

Члан 16. 

Кприсници средстава Фпнда, бучета Републике Српске или бучета јединица 

лпкалне сампуправе при пдлушиваоу у ппступку јавне набавке пцјеоују 

енергетску ефикаснпст рпбе и услуга заједнп са псталим критеријумима, а 

преднпст ппд једнаким псталим услпвима дају набавци ппреме и услуга кпје 

пмпгућавају већи степен енергетске ефикаснпсти. 

 

Члан 18. 

Приликпм куппвине или узимаоа у закуп пбјеката, кприсник средстава 

Фпнда, бучета Републике Српске или бучета јединица лпкалне сампуправе 

дужан је ппд једнаким псталим услпвима дати преднпст пбјектима кпји имају 

већи степен енергетске ефикаснпсти. 

 

ЗАКОН Сврха закона 

Закпн п уређеоу 

прпстпра и грађеоу 

(„Службени гласник РС“, 

бр. 40/13) 

Пвим закпнпм 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, упптреба и уклаоаое пбјеката, 

легализација пбјеката, врщеое надзпра над примјенпм пвпг закпна, 

надлежнпст и рад Инжеоерске кпмпре, те друга питаоа пд знашаја за 

уређеое прпстпра, грађевинскп земљищте и грађеое пбјеката. 

Веза закона са АПЕЕ 

Члан 5. 
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(1) Свака нпва зграда, зависнп пд врсте и намјене, мпра бити прпјектпвана, 

изграђена и пдржавана такп да тпкпм упптребе има прпписане енергетске 

карактеристике. 

(2) Приликпм планираоа, прпјектпваоа и грађеоа нпвих зграда, кап и 

приликпм већих рекпнструкција ппстпјећих зграда мпрају се примјеоивати 

дугпрпшне мјере, кап минимални захтјеви кпји се пднпсе на смаоеое 

кприщћеоа енергије и прелажеое на кприщћеое енергије из пбнпвљивих 

извпра, шиме се стварају услпви за енергетски ефикаснп кприщћеое зграда, 

ппбпљщаое енергетских карактеристика зграда и смаоиваое утицаја на 

живптну средину, према правилима и рпкпвима утврђеним Закпнпм п 

уређеоу прпстпра и грађеоу. 

 

Члан 35. 

  (2) Регулаципним планпм се пп дијелпвима прпстпра, пднпснп цјелинама и 

пптцјелинама, пдређују урбанистишки услпви (стандарди) за грађеое и 

уређеое прпстпра, а тп су, између псталпг: 

  (љ) мјере енергетске ефикаснпсти. 

 

Члан 60. 

Лпкацијске услпве издаје прган управе надлежан за ппслпве уређеоа 

прпстпра у јединици лпкалне сампуправе на шијем се ппдрушју захтијева 

градоа. 

 

Члан 90. 

(1) У циљу ппстизаоа екпнпмски пправданих рјещеоа ушесници у грађеоу 

дужни су да предузимају мјере да би се утврдили минимални захтјеви за 

енергетске карактеристике зграда или сампсталних упптребних цјелина 

зграда.  

(2) Приликпм планираоа, прпјектпваоа и грађеоа нпвих зграда, те приликпм 

веће рекпнструкције ппстпјећих зграда, прпписане енергетске карактеристике 

и минимални захтјеви кап дугпрпшне мјере предвиђене пдредбама пвпг 

закпна и прпписима п енергетскпј ефикаснпсти пбезбјеђују се: 

а) примјенпм нпвих технплпгија грађеоа и уградоу грађевинских прпизвпда 

кпји пмпгућавају кприщћеое примарне енергије из пбнпвљивих извпра,  

б) ствараоем стимулативних услпва и мјера да се нпве зграде граде или да се 

приликпм већих рекпнструкција ппстпјеће зграде претварају у зграде с гптпвп 

нултпм пптрпщопм енергије, кад гпд је тп мпгуће и кад је екпнпмски 

прихватљивп, 

в) пбавезнпм уградопм мјерних уређаја кпмуналних прпизвпда за свакпг 

ппјединашнпг етажнпг власника за све нпве зграде, а кпд ппстпјећих зграда да 

се тп пбезбиједи приликпм врщеоа веће рекпнструкције, акп тп технишке 

карактеристике зграде дпзвпљавају и када је тп екпнпмски прихватљивп, или 
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да се пбезбиједи најмаое мјерни уређај за мјереое на нивпу зграде кап 

цјелине, 

г) ппдстицаоем уградое интелигентних система мјереоа када се гради 

зграда или се врщи већа рекпнструкција зграде, те уградоа система активнпг 

надзпра, кап щтп су системи за аутпматизацију, надзпр и праћеое кпјима је 

циљ ущтеда енергије, 

д) стимулисаоем кприщћеоа даљинскпг система гријаоа или хлађеоа зграда 

кпји се у цијелпсти или дјелимишнп заснива на енергији из пбнпвљивих 

извпра, 

ђ) усппстављаоем редпвнпг прегледа технишкпг система зграде и ппреме кпја 

служи за гријаое или хлађеое зграде, вентилацију, припрему тппле впде и 

псвјетљеое, кап и даваое редпвних савјета и преппрука кприсницима за 

разлишите метпде и практишна рјещеоа кпја служе ппбпљщаваоу 

енергетских карактеристика зграде и 

е) ствараоем услпва за развијаое и усппстављаое система цертификације 

енергетских карактеристика зграде кпји приказују енергетске карактеристике 

зграде и кпји су признати кпд надлежних институција.  

(3) Енергетским прегледпм, кпји спрпвпди пвлащћенп лице, утврђују се 

енергетске карактеристике зграде и нивп усклађенпсти тих карактеристика са 

прпписаним захтјевима и референтним вриједнпстима и предлажу мјере за 

екпнпмски ппвпљнп ппбпљщаваое енергетских карактеристика зграде. 

(4) Прије издаваоа упптребне дпзвпле, пдпбреоа за прпбни рад, пднпснп 

прије прпмјене власнищтва или изнајмљиваоа нпве зграде изграђене накпн 

ступаоа на снагу пвпг закпна или оенпг ппсебнпг дијела, мпра се прибавити 

енергетски цертификат кпји се издаје у складу са пдредбама пвпг закпна и 

прпписима кпји се пднпсе на енергетску ефикаснпст. 

(5) Енергетски цертификат зграде пбухвата пбједиоене резултате енергетскпг 

прегледа зграде кап цјелине кпји се врщи према пдредбама пвпг закпна, 

укљушујући и оен технишки систем. 

 (6) Јавни сектпр кпји кпристи зграде са кприснпм ппврщинпм већпм пд 500 

m2 дужан је да у тим зградама уведе систем енергетскпг меначмента у складу 

са пдредбама прпписа кпји се пднпсе на енергетску ефикаснпст. 

 

Члан 92. 

Јединице лпкалне сампуправе впде регистар издатих енергетских 

цертификата на свпм ппдрушју. 

 

ЗАКОН Сврха закона 

Закпн п пбнпвљивим 

извприма енергије и 

ефикаснпј кпгенерацији 

Пвим закпнпм уређује се планираое  и ппдстицаое  прпизвпдое и пптрпщое 

енергије  из пбнпвљивих извпра и ефикасна кпгенерација,  технплпгије за 

кприщћеое пбнпвљивих извпра енергије, мјере ппдстицаоа за прпизвпдоу 
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(„Службени гласник РС“, 

бр. 39/13) 

 

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. 

Веза закона са АПЕЕ 

Издаваое упптребне дпзвпле за кприщтеое ппстрпјеоа за прпизвпдоу 

електришне енергије из пбнпвљивих извпра енергије и кпгенерација, за 

пдређене врсте ппстрпјеоа и оихпве нпминалне снаге. 

 

ЗАКОН Сврха закона 

Закпн п Фпнду и 

финансираоу заштите 

живптне средине 

Републике Српске 

(«Службени гласник РС“, 

бр. 117/11 и 63/14). 

Пвим закпнпм уређују 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. 

Веза закона са АПЕЕ 

Дјелатнпст Фпнда пбухвата ппслпве у вези са прикупљаоем средстава, кап и 

финансираое припреме, спрпвпђеоа и развпја прпграма, прпјеката и 

слишних активнпсти у пбласти енергетске ефикаснпсти и кприщћеоа 

пбнпвљивих извпра енергије, ппдстицаое, усппстављаое, пствариваое и  

ппсредпваое у вези са финансираоем енергетске ефикаснпсти и пбнпвљивих 

извпра енергије из средстава међунарпдних прганизација, финансијсих 

институција и тијела, кап и страних правних и физишких лица.  

Средства Фпнда кпристе се за финансираое защтите живптне средине, 

енергетске ефикаснпсти и пбнпвљивих извпра енергије у складу са закпнпм, 

статутпм Фпнда и стратещким дпкументима Републике, а нарпшитп за 

ппдстицаое унапређиваоа енергетске ефикаснпсти и ппдстицаое 

реализације прпјеката енергетске ефикаснпсти и пбнпвљивих извпра енергије 

у јавнпм сектпру. 

У пбављаоу свпје дјелатнпсти Фпнд пбезбјеђује финансијску ппдрщку 

за пствариваое циљева и нашела защтите живптне средине и унапређеоа 

енергетске ефикаснпсти дефинисаних у републишким стратещким 

дпкументима и лпкалним екплпщким акципним планпвима јединица лпкалне 

сампуправе, ради ппдизаоа квалитета и системскпг и цјелпвитпг пшуваоа 

живптне средине,  раципналнпг кприщћеоа прирпдних дпбара и енергије. 
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5.2. СТРАТЕШКИ ДПКУМЕНТИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ПБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНПСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКПЈ И АПЕЕ 

 

У даљем тексту је дат преглед стратещких дпкумената на нивпу Републике Српске и јединице лпкалне 

сампуправе (ЈЛС), и везе са АПЕЕ: 

 

5.2.1. Стратешки дпкументи на нивпу Републике Српске  релевантни за пбласт 

енергетске ефикаснпсти 

 

Стратешки документ Сврха стратегије 

Стратегија развпја 

енергетике Републике 

Српске дп 2030. гпдине 

Енергетска стратегија представља скуп циљева и мјера за имплементацију 

пплитике Владе Републике Српске у енергетскпм сектпру. Пплитика Владе је 

изражена стратещким циљевима на нивпу енергетскпг сектпра, кап и 

специфишним циљевима за ппједине дијелпве енергетике. Ппщти циљеви 

Стратегије развпја енергетике Републике Српске су: Пбезбиједити пптребне 

кплишине и пблике енергије те сигурнпст снабдијеваоа за пптребе привреде 

и грађана на прпстпру Републике Српске, пп екпнпмски пдрживим цијенама 

впдећи рашуна п прпблему енергетскпг сирпмащтва; Ппвећати ефикаснпст 

прпизвпдое, трансппрта и пренпса, дистрибуције и пптрпщое енергије, 

ппсебнп у сектпру зграда; Активним закпнским, институципналним, 

пгранизаципним и финансијским мјерама убрзати пве прпцесе; Пмпгућити 

смаоеое енергетскпг и свеукупнпг дефицита Републике Српске; Ствприти 

услпве за ппстепенп птвараое енергетскпг тржищта и улагаое у енергетски 

сектпр; Усппставити ефикасан систем ппдстицаоа енергетске ефикаснпсти и 

кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије у складу са ппстављеним циљевима 

и пбавезама кпје ће прпизаћи из шланства Бпсне и Херцегпвине у Еврппскпј 

унији; Псигурати пдрживи развпј енергетскпг сектпра у услпвима пгранишене 

емисије гаспва са ефектпм стаклене бащте;  Усклађивати закпнпдавствп са 

правнпм текпвинпм Еврппске уније. 

Веза стратегије са АПЕЕ 

Стратегијпм се развпј енергетике Републике Српске усмјерава на кприщћеое 

дпмаћих ресурса, укљушиваое пбнпвљивих извпра у ппдмириваое пптреба 

за енергијпм, увпђеое и ппдстицаое мјера енергетске ефикаснпсти те 

примјену савремених енергетских технплпгија. Истпвременп се захтијева 

пшуваое живптне средине и смаоеое щтетних утицаја енергетскпг сектпра на 

најмаоу мпгућу мјеру. Стратегија развпја енергетике Републике Српске 

пписује тренутнп стаое у сектприма пптрпщое енергије, даје прпцјену 

енергетских пптенцијала пп сектприма (зградстствп, индустрија и сапбраћај) 

те даје преглед мјера кпје се мпгу кпристити у ппјединим сектприма у циљу 

ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти. 
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Стратешки документ Сврха стратегије 

Акципни план за 

реализацију стратегије 

развпја енергетике 

Републике Српске 

Акципни план је дпкумент кпји је кпмплементаран са дпкументпм Стратегија 

енергетскпг развпја Републике Српске. Оиме се дефинище скуп мјера и 

активнпсти, затим институције или субјекти кпји су пдгпвпрни за спрпвпђеое 

тих мјера и активнпсти те рпкпви у кпјима се требају прпвести наведене 

мјере/активнпсти, а све у циљу имплементације Стратегије.  

Веза стратегије са АПЕЕ 

Пнп щтп је важнп имати на уму кпд израде и спрпвпђеоа акципнпг плана је 

временски хпризпнт пбухваћен акципним планпм. Дпк Стратегија настпји 

сагледати прилике у енергетскпм сектпру и усмјеравати развпј енергетскпг 

сектпра према некпм сценарију дп 2030. гпдине, самп неке пд 

мјера/активнпсти у акципнпм плану дпсежу исти временски хпризпнт кап и 

Стратегија. Тп су нпр. сталне мјере/активнпсти на ппбпљщаоу енергетске 

ефикаснпсти, затим активнпсти на смаоеоу утицаја енергетскпг сектпра на 

живптну средину, сталнп праћеое и усклађиваое закпнске регулативе кпја 

регулище енергетски сектпр с пнпм у ЕУ, едукација, инфпрмисаое и 

ппдизаое свијести грађана п важнпсти енергетскпг сектпра и оегпвпм 

утицају на живптну средину и сл. Релевантне дефинисане активнпсти/мјере 

из пбласти енергетске ефикаснпсти: Смаоиваое тпплптних губитака у 

магистралним и дистрибутивним тпплптним мрежама – ппкретаое и 

наставак активнпсти:  мјере кпнтинуиранпг ппбпљщаоа ефикаснпсти у 

исппруци тпплптне енергије, замјена дптрајалих цјевпвпда и увпђеое 

предизплпваних цијеви, наставак пвих прпјеката тамп гдје су заппшети и 

ппкретаое тамп гдје нису; Увпђеое мјереоа пптрпщое тпплптне енергије и 

система наплате према пптрпщои: мјера за усппставу реалних тржищних 

пднпса, ппстављаое система мјереоа пптрпщое на нивпу тпплптних 

ппдстаница или индивидуалних пптрпщаша, према карактеристикама купаца; 

Пкупљаое и псппспбљаваое струшних пспба за прпвпђеое специјализпваних 

енергетских аудита у индустрији, прганизпваое таквих аудита; Едукација 

разних циљних група за интегралнп прпјектпваое заграда; Израда и усвајаое 

нпвих Технишких прпписа кпји ће регулисати стрпжи нивп тпплптне защтите и 

управљаое пптрпщопм енергије у зградама у складу са EPBD и нпрмпм ЕN 

13790; Израда и усвајаое нпвих Технишких прпписа кпји ће регулисати 

пбавезу енергетске цертификације зграда, тј. класификације зграда према 

пптрпщои енергије; и др. 

 

Стратешки документ Сврха стратегије 

Акципни план 

енергетске 

ефикaснпсти  Републике 

Српске дп 2018. гпдине 

Пвај 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/ЕС Еврппскпг парламента п енергетскпј ефикаснпсти кпд финалне 
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пптрпщое енергије и енергетским услугама, а према преппрушенпм мпделу 

пд стране Секретаријата Енергетске заједнице. 

Веза стратегије са АПЕЕ 

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. На пснпву захтјева 

Директиве 2006/32/ЕС, Република Српска је усвпјила индикативни циљ 

ущтеде енергије пд 9% пд прпсјешне финалне дпмаће пптрпщое енергије у 

перипду пд 2006-2010. 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. 

 

5.2.2. Стратешки дпкументи на нивпу јединице лпкалне сампуправе релевантни за 

пбласт енергетске ефикаснпсти   

 

Јединица лпкалне сампуправе је израдила и усвпјила сљедеће стратещке дпкументе, акципне 

планпве и пдлуке кпје се пднпсе или су у вези са пбласти унапређеоа енергетске ефикаснпсти*: 

 

Стратешки документ Сврха стратегије 

Стратегија развпја 

ппштине Пале 

Стратегија развпја ппщтине Пале представља важан дпкумент у кпме су 

лпкална сампуправа, ппслпвни субјекти, грађани и невладине прганизације 

утврдили стратещке правце, циљеве и визију развпја лпкаклне заједнице. 

Приликпм израде стратегије ушесници су настпјали да ппставе реалне циљеве 

у складу са мпгућнпстима бучета ппщтине и реалних извпра средстава на 

нивпу Републике Српске, Бпсне и Херцегпвине и других међунарпдних 

институција и фпндпва 

Веза стратегије са АПЕЕ 

У стратегији развпја ппщтине Пале разрађенп је пет стратещких циљева, међу 

кпјим је и стратещки циљ 5: Планскп, прпстпрнп и екплпщки уређена средина 

у складу са еврппским стандардима. У пвпм стратещкпм циљу предлпжени су 

прпграми и прпјекти из пбласти снабдијеваоа тпплптнпм енергијпм урбанпг 

дијела насеља Пале, кап и други прпјекти из пбласти изградое јавне 

расвејете и замјене ппстпјећих сијалица щтедљивим. 

 

Стратешки документ Сврха стратегије 

Лпкални екплпшки ЛЕАП је кпрак на путу унапређеоа живптне средине у кпјпј живимп. 
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акципни план (ЛЕАП) Представља дугпрпшни план дјелпваоа на ппљу защтите и унапређеоа 

живптне средине у пквирима развпја ппщтине, кпји се темељи на нашелима 

партнерства, правима грађана на судјелпваое у пдлушиваоу у сарадои са 

другим партнерима (јавна предузећа, ппщтина, мјесне заједнице, привреда) 

и дпсљеднпм прпвпђеоу пплитике защтите живптне средине. Реализацијпм 

предвиђених стратещких циљева, пперативних циљева и мјера ппбпљщаће 

се стаое живптне средине, ппбпљщаће се услуге у пбласти живптне средине, 

те ппдићи свијест грађана и јавнпсти п знашају живптне средине. 

 

Веза стратегије са АПЕЕ 

ЛЕАП дпкумент се састпји из пет цјелина: 1. Извјещтај п стаоу живптне 

средине, 2. Визија заједнице, 3. Циљеви и мјере, 4. Акципни план, 5. План 

праћеоа и пцјене ЛЕАП-а. Акципни план представља срце ЛЕАП-а и 

дефинище активнпсти кпје желимп спрпвести у планскпм перипду какп би 

ппстигли зацртане циљеве. У пквиру Акципнпг плана пбрађене су сљедеће 

пбласти: кприщћеое впда (впдпснабдијеваое), защтита впда (пдвпдоа 

птпадних впда), управљаое птпадпм, защтита и пшуваое прирпдних ресурса 

(защтита прирпде, снабдијеваое енергијпм, загађенпст ваздуха). У дијелу 

ЛЕАП-а кпји пбрађује снабдијеваое енергијпм  дефинисан је стратещки циљ: 

Пстварена квалитетна и ефикасна снбдјевенпст енергијпм. У пквиру пвпг 

стратещкпг циља дефинисанп је пет пперативних циљева:  

1. Унапређеое и прпщиреое електрп-енергетске мреже, 

2. Ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у јавнпј пптрпщои електришне 

енергије, 

3. Унапређеое даљинскпг гријаоа, 

4. Ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти кпд кприщћеоа тпплптне енергије и 

5. Кприщћеое пбнпвљивих извпра енергије.  

Даље, за сваки пперативни циљ разрађене су пдгпварајуће мјере кпјима су 

дефинисани рпкпви, изврщипци, изнпси и извпри средстава и индикатпри за 

оихпву рализацију. 
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6. ППДАЦИ И АНАЛИЗА СТАОА ППТРПШОЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ППДРУЧЈУ ППШТИНЕ  

 

Пвим акципним планпм јединице лпкалне сампуправе (ЈЛС)  изврщена је анализа финалне 

пптрпщое енергије на теритприји ппщтине Пале за прпсјешни перипд  2012-2014. гпдина, те су 

дефинисане мјере за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти на теритприји ЈЛС Пале  за раздпбље 

пд три гпдине, 2016-2018. 

 

Анализа пптрпшое енергије 

 

Анализа тренутнпг стаоа енергетскпг сектпра је свепбухватан преглед пптрпщое и прпизвпдое 

енергије и енергената на ппдрушју јединице лпкалне сампуправе у циљу дефинисаоа 

активнпсти и мјера кпје впде пдрживпм развпју енергетике на лпкалнпм ппдрушју. 

 

Анализа стаоа енергетске ефикаснпсти на теритприји јединице лпкалне сампуправе Пале је 

урађена за сектпре: 

 Јавни пбјекти - пбјекти кпје кпристи јединица лпкалне сампуправе, административне 

службе, јавна предузећа и јавне устанпве шији је псниваш јединица лпкалне сампуправе.  

 Кпмуналне услуге - јавнп псвјетљеое, снабдијеваое тпплптнпм енергијпм, снабдијеваое 

впдпм, управљаое птпадпм и . 

 Сапбраћај – впзни парк ппщтинске управе, устанпва и јавних предузећа шији псниваш је 

ппщтина.  

 

6.1. АНАЛИЗА ППТРПШОЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЗГРАДАМА 

 

 Јавни пбјекти у надлежнпсти јединице лпкалне сампуправе (ЈЛС) 

 

У пву групу пбјеката се убрајају пбјекти кпје кпристи јединица лпкалне сампуправе, 

административне службе, јавна предузећа и јавне устанпве шији је псниваш јединица лпкалне 

сампуправе и други пбјекти у власнищтву или ппд надлежнпщћу ЈЛС.  

 

Да би се изврщила кпнверзија кплишина пптрпщених гприва из натуралних јединица у 

енергијске вриједнпсти  пптребнп је ппзнавати калпришне вриједнпсти  за ппједина гприва. 
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                    Табела 12.Калпришне вриједнпсти енергената 

 

Енергент 
Дпоа калпришна вриједнпст 

MJ/kg(m3) MWh/t(m3) 

Кпкс 28,2 7,8 

Камени угаљ 28,2 7,8 

Мрки угаљ 18,9 5,3 

Лигнит 11,9 3,3 

Екстра лакп лпж уље 42    11,7 

Лпж уље 40,4 11,2 

Мптпрнп дизел гпривп 43 11,9 

Мптпрни бензин 44,3 12,3 

Тешни нафтни гас (LPG) 47,3 13,1 

Прирпдни гас              48 (34) 13,3 

Бипмаса - пгрјевнп дрвп                 9000 2,5 

 

 

                                           Табела 13. Кпнверзија јединица за енергију 

 

Кпнверзија јединица за енергију 

1 kWh 3,6 MJ 

1 MWh 3,6 GJ 

1 ТЈ 277,8 MWh 
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Табела  14. Структура пптрпщое енергије у пбјектима кпји су у власнищтву/надлежнпсти јединице лпкалне сампуправе  (ЈЛС) 

Пбјекти према 

намјени 

Укупна 

ппврщина 

пбјеката 

 

Електришна 

енергија 

Даљинскп 

гријаое 

Пптрпщоа енергије према врсти енергента за индивидуалнп гријаое 

 

Укупна 

пптрпщоа 

енергије Лпж уље Угаљ Прирпдни 

гас 

LPG Бипмаса - 

дрвп 

ПИЕ* 

m2 MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh 

Зграде лпкалне 

администрације 

950,3 9,1 - 117,6 - - - 25,9 - 152,6 

Зграде кпмуналних 

дјелатнпсти и 

ппщтинских 

предузећа 

599,0 147,7 28,6 - - - - 97,5 - 305,0 

Зграде за пбразпвну и 

културну дјелатнпст 

3.676,0 266,4 - 123,5 14,8 - - 108,2 - 512,9 

Зграде за здравствену 

и спцијалну защтиту 

2.532,3 106,0 893,3 - - - - -  999,3 

Пстали јавни пбјекти у 

надлежнпсти ппщтине 

713,6 27,2 267,6 - - - - - - 263,6 

Укупнп 8.471,2 556,4 1.189,5 241,1 14,8 - - 231,6  2.233,4 

* ОИЕ – обновљиви извори енергије 

 

Дио који није обвезан за припрему АПЕЕ-а: Наппмена: Детаљна пптрпщоа енергије у пбјектима кпји су у власнищтву/надлежнпсти јединице лпкалне сампуправе  (ЈЛС) је дата у 

Прилпгу 1. Акципнпг плана  
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6.2. АНАЛИЗА ППТРПШОЕ ЕНЕРГИЈЕ - КПМУНАЛНЕ УСЛУГЕ  

У пву групу се убраја јавнп псвјетљеое, снабдијеваое тпплптнпм енергијпм, снабдијеваое впдпм, управљаое птпадпм и 

друге кпмуналне услуге. 

6.2.1. Јавнп псвјетљеое  

 

Табела 15. Пптрпщоа електришне енергије за јавнп псвјетљеое 

 

Лпкација 

псвјетљеоа 

Врста псвјетљеоа 

(сијалице и сл.) 

Брпј расвјетних 

тијела 

Инсталисана 

снага 

kW 

Пптрпщоа 

електр. 

енргије 

MWh/гпд 

Трпщак 

КМ/гпд 

Индикатпр,Пптрпщоа 

енергије/брпј расвјет. 

тијела 

Урбана зпна 

Живина - - - - - 

Метал халпгене - - - - - 

Натријумпве 1.724 -стубпви 11 
м=150W 

-стубпви 7 и 8 
м=100W 

830,7 148.697,2 0,48 MWh 

LED - - - - - 

Псталп 
(щтедљиве) 

254 45 - 55W 70,8 12.614.0 0,28 MWh 

Урбана зпна -Укупнп 1.978   161.311,2  

Рурална зпна 
Живина - - - - - 

Метал халпгене - - - -  
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Натријумпве 674  307,5 54.926,6 0,46 MWh 

LED - - - - - 

Псталп 
(щтедљиве) 

- - - - - 

Рурална зпна - Укупнп 674  307,5 54.926,6  

СВЕУКУПНП 2.652  1.209,0 216.237,8 0,45 MW 

 

Дужина јавне расвјете на ппдрушју ппщтине Пале изнпси 82.054 m и шине је 2.652 стуба: 

- метални стуб висине 11 m, 546 кпмада, 

- метални стуб висине 8 m, 112 кпмада, 

- дрвени и бетпнски стубпви висине 7 – 7, 5 m, 1.740 кпмада, 

- метални стуб висине 4 m (парк), 254 кпмада. 

Свјетиљке на стубпвима пд 11 m  су 150W натријумпве, на стубпвима пд 7 и 8 m су 100 W натријумпве, а на паркпвским 

ппврщинама, стубпви 4 m висине, су щтедне сијалице 45 – 55 W (псталп). 

У мрежи јавне расвјете уграђена су 42 временска релеја. 
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6.2.2. Снабдијеваое тпплптнпм енергијпм из система даљинскпг гријаоа 

 

Табела 16. Снабдијеваое тпплптнпм енергијпм у 2014. 

*CHPs - Кпмбинпвана прпизвпдоа тпплптне и електришне енергије 

 

 

 

 

 

Наппмена: За загријаваое 1 m2 прпстпра, према ппдацима „Градских тпплана“, пптребнп је 

0,375 MWh. 
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Даљинскп 

гријаое 

5,12 20.804,4 20.804,4 3.718,49 13.739,20 - - 3.328,71 16 

CHPs*          

Укупнп 5,12 20.804,4 20.804,4 3.718,49 13.739,20 - - 3.328,71 16 

Наппмена: Детаљне велишине снабдијеваоа тпплптнпм енергијпм из система 

даљинскпг гријаоа су дате у Прилпгу 2. Акципнпг плана  
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6.2.3. Снабдијеваое впдпм 

 

Табела 17. Пптрпщоа енергије за снабдијеваое впдпм 

Назив 

извпришта 
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о
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/m
3
 

Пале 3.034.684 910.711 2.123.973 - - - 70,00 - 

Мпкрп 462.370 117.899 344.471 - - - 74,50 - 

Ппдграб 347.939 43.695 304.244 - - - 87,44 - 

Јахприна 2.655.983 1.743.191 912.792 Праша:2х75 

Прибао:4х1 

Брус:1х11 

533.430 

48.466 

10.161 

- 34,36 0,20 

- 

 

6.2.4. Управљаое птпадпм 

 

                Табела 18. Прпизведени, прикупљени и пдлпжени птпад на ппдрушју ЈЛС  

Ппступаое са птпадпм Укупнп 

2014. гпдина 

Укупнп прпизведени птпад, t 7.592 

Кплишина прпизведенпг птпада пп станпвнику, kg 292 

Укупнп прикупљени птпад, t 4.555 

Трајнп пдлпжен птпад, t 4.555 

 

Ппдаци приказани у табели 18 преузети су из Плана управљаоа птпадпм ппщтине Пале, за 

перипд 2014-2019. 

 

Табела 19. Третирани (прерађени) птпад  

Назив ппстрпјеоа 

(кпмпактираое, 

кпмппстираое, 

рециклажни 

центар итд.) 

Кплишина 

третиранпг 

птпада 

t 

Инсталисана 

снага 

мащина 

(нпр. пресе) 

kW 

Пптрпщоа 

електришне 

енергије 

kWh/ 

гпд 

Пптрпщоа 

гприва 

l 

Трпщак 

КМ/гпд 

Индикатпр: 

Пптрпщоа 

енергије пп тпни 

третиранпг 

птпада 

kWh/t 

- - - - - - - 
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На ппдрушју ппщтине Пале не врщи се рециклажа птпада јер не ппстпји ппстрпјеое за пву 

намјену. 

 

 

6.3. АНАЛИЗА ППТРПШОЕ ЕНЕРГИЈЕ У САПБРАЋАЈУ У НАДЛЕЖНПСТИ ППШТИНЕ  

 

У пву пбласт убрајају се: впзни парк лпкалне администрације, ппщтинских институција, јавних 

предузећа, јавнпг превпза и сапбраћајна инфраструктура у надлежнпсти ппщтине. 

 

Табела 20. Фактпри кпнверзије за прпрашун пптрпщое енергије из сапбраћаја   

 

Фактпри кпнверзије гприва 

Мптпрни бензин 0,0092 MWh/l 

Мптпрнп дизел гпривп 0,01 MWh/l 

LPG 0,0072 MWh/l 

 

 

Табела 21 Пптрпщоа енерије у пбласти сапбраћаја кпји је у надлежнпсти ЈЛС 

Врста гприва Брпј впзила 

Пптрпщоа 

гприва 

l 

Пптрпщоа 

енергије 

МWh гпд 

Трпщак 

КМ/гпд 

Пптрпщоа 

енергије/брпј 

впзила 

Впзила у власништву администарције јединице лпкалне сампуправе 

Бензин - - - - - 

Дизел 2 7.890 78,9 18.490 39,45 

LPG - - - - - 

Псталп - - - - - 

Укупнп 2 7.890 78,9 18.490 39,45 

Впзила у власништву устанпва, предузећа 

Бензин 4 3.424 31,5 8.046 7,9 

Дизел 22 64.240 1.335,5 147.936 60,7 

LPG - - - - - 

Псталп - - - - - 

Укупнп 26 67.664 1.367 155.982 52,57 
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6.4. ПСТАЛИ СЕКТПРИ ППТРПШОЕ ЕНЕРГИЈЕ  

У пву групу пбјеката се убрајају пбјекти кпје се налазе на ппдрушју јединице лпкалне 

сампуправе, али нису у оенпм власнищтву (пбјекти у приватнпм власнищтву, стамбени 

сектпр и индустрија и др.). 

Наппмена: Пвим планпм пви пбјекти нису пбухваћени.Такпђе, нису пбухваћени пбјекти у 

приватнпм власнищтву,стамбени сектпр и индустрија. 

6.5. УКУПНА ППТРПШОА ЕНЕРГИЈЕ У НАДЛЕЖНПСТИ ППШТИНЕ 

 

Табела 22. Прпсјешна  пптрпщоа енергије у ЈЛС  

Укупна пптрпшоа енергије у пбјектима у надлежнпсти ЈЛС Укупна енергија, MWh 

Зграде лпкалне администрације 152,6 

Зграде кпмуналних дјелатнпсти и ппщтинских предузећа 305,0 

Зграде за пбразпвну и културну дјелатнпст 512,9 

Зграде за здравствену и спцијалну защтиту 999,3 

Пстали јавни пбјекти у надлежнпсти ппщтине 263,6 

Укупнп јавни пбјекти 2.233,4 

Јавнп псвјетљеое 1.209,0 

Снабдијеваое впдпм 592,3 

Управљаое птпадпм - 

Укупнп кпмуналне услуге 1.801,3 

Впзила у власнищтву администрације ЈЛС  78,9 

Впзила у власнищтву устанпва, предузећа 1.367,0 

Впзила јавнпг превпза - 

Укупнп сапбраћај 1.445,9 

Укупнп псталп - 

Укупнп 5.480,6 

 

 

Табела 23.  Прпсјешна  пптрпщоа енергије према врсти енергената у ЈЛС  

Прпсјечна  пптрпшоа  

2012-2014.гпд 

Енергија 

MWh 

 Енергенти 

Sm3, t, l,m3 

Трпшак 

КМ 

Електришна енергија 2.357,7 KWh 433.268 

Даљинскп гријаое 1189,5 m2 83.772 

Прирпдни гас - - - 

Угаљ 14,8 t 420 

Нафта и нафтни деривати* 1.687 l 217.710 

Бипмаса 231,6 m3 20.803 

Укупнп 5.480,6 - 755.973 

*Нафта и нафтни деривати: мптпрни бензин, дизел, LPG, лпж уље 
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7. ЕМИСИПНИ ФАКТПРИ И ЕМИСИЈЕ CП₂ ПП СЕКТПРИМА 

 

Анализа емисија је изврщена на пснпву претхпдних табела пптрпщое и емисипних фактпра за 

ппједине врсте енергената. 

 

Емисија CП2 мпже бити директна и индиректна. Директне емисије настају на лпкацији 

неппсредне пптрпщое енергије (нпр. стамбени и нестамбени пбјекти), кап ппсљедица 

сагпријеваоа фпсилних гприва у стаципнарним енергетским ппстрпјеоима (нпр. кптлпви). У 

слушају кприщтеоа електришне енергије или тпплпте из јавних тпплана или кптлпвница дп 

емисије не дплази на лпкацији неппсредне пптрпщое енергије, па је пптребнп израшунати 

индиректну емисију кпја настаје при прпизвпдои електришне или тпплптне енергије. Тпкпм 

сагпрјеваоа већина угљеника пксидира и емитује се у атмпсферу у пблику CO2. Дип угљеника 

кпји се пслпбађа кап CO, CH4 или NMVOC, такпђе пксидира у CO2, у атмпсфери у перипду пд 

некпликп дана дп пкп 12 гпдина, дип угљеника из гприва кпји не пксидира, већ се везује у 

шестицама, щљаци или пепелу се искљушује из прпрашуна.  

Емисија CO2 зависи пд кплишине и врсте сагпрјелпг гприва. Специфишна емисија пп енергији 

гприва је највећа услијед сагпријеваоа угља, затим тешних гприва и прирпднпг гаса. Груби пднпс 

специфишних емисија при сагпрјеваоу фпсилних гприва је 1:0.75:0,55 (угаљ: тешна гприва: 

прирпдни гас). Дп емисије CO2 дплази и сагпрјеваоем бипмасе. Међутим, емисија CO2 из 

бипмасе, не улази у укупни биланс емисија гаспва стаклене бащте на државнпм нивпу јер је 

емитпвани CO2 претхпднп апспрбпван за раст и развпј бипмасе. За лакщи прпрашун емисије CO2 

у нареднпј  табели приказани су  фактпри емисије пп eнергетскпј јединици гприва. 

 

                        Табела 24. Табела емисипних фактпра 

Енергент 
Емисипни фактпри 

t/TJ t/MWh 

Кпкс 107 0,385 

Камени угаљ 94,6 0,341 

Мрки угаљ 96 0,346 

Лигнит 101 0,364 

Екстра лакп лпж уље 73,3 0,264 

Лпж уље 77,4 0,279 

Мптпрнп дизел гпривп 74,1 0,267 

Мптпрни бензин 69,3 0,249 

Тешни нафтни гас (LPG) 63,1 0,227 

Прирпдни гас 56,1 0,202 

Бипмаса-Пгрјевнп дрвп 

 

0 0 

Електришна енергија  0,800 
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За пптребе прпрашуна емисије CO2 усљед пптрпщое електришне и/или тпплптне енергије 

сагледава се индиректна емисија кпја настаје на лпкацији прпизвпдое енергије (нпр. 

термпелектране).  

 

Преппрука је кпристити измјерене вриједнпсти пптрпщое електришне енергије или кпристити 

вриједнпсти исказане у рашунима за електришну енергију. За пптребе пдређиваоа емисија CO2 

на гпдищоем нивпу уз ппдатак п кплишини пптрпщене енергије, пптребнп је ппзнавати и 

специфишну емисију CO2 пп кплишини пптрпщене електришне енергије. Специфишни фактпр 

емисије CO2 варира пд гпдине дп гпдине  у зависнпсти пд хидрпметепрплпщке ситуације, 

пднпснп пд кплишине прпизведене електришне енергије из хидрпелектрана, кап и п структури 

фпсилних гприва кприщћених у термпелектранама. 

 

Табела 25. Прпсјешне  емисије CO2 у ЈЛС  

Укупна CO2 емисија у пбјектима  у надлежнпсти ЈЛС CO2  eмисије, tCO2 

Зграде лпкалне администрације 40,09 

Зграде кпмуналних дјелатнпсти и ппщтинских предузећа 118,16 

Зграде за пбразпвну и културну дјелатнпст 252,69 

Зграде за здравствену и спцијалну защтиту 84,8 

Пстали јавни пбјекти у надлежнпсти ппщтине 21,76 

Укупнп јавни пбјекти 517,5 

Јавна расвјета 967,2 

Снабдјеваое впдпм 473,6 

Управљаое птпадпм - 

Укупнп кпмуналне услуге 1.450,78 

Впзила у власнищтву администарције ЈЛС  21,06 

Впзила у власнищтву устанпва, предузећа 364,42 

Впзила јавнпг превпза - 

Укупнп сапбраћај 385,48 

Укупнп псталп - 

Укупнп 2.353,76 

 

Табела 26.  Прпсјешне емисије CO2 према врсти енергента у ЈЛС  

Укупне емисије у 2014. гпд CO2 eмисије, tCO2 

Електришна енергија 1.895,89 

Даљинскп гријаое - 

Прирпдни гас - 

Угаљ 5,12 

Нафта и нафтни деривати 452,75 

Бипмаса - 

Укупнп 2.353,76 
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8. ДЕФИНИСАОЕ ЦИЉЕВА ЗА ППБПЉШАОЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНПСТИ У 

ППШТИНИ 

 

Акципни план енергетске ефикаснпсти ЈЛС усклађен је са Акципним планпм енергетке 

ефикаснпсти Републике Српске дп 2018. гпдине према кпјем је Република Српска усвпјила 

индикативни циљ смаоеоа пптрпщое енергије за 9% у пднпсу на прпсјешну финалну пптрпщоу 

енергије за перипд 2006-2010. гпдина. 

 

Збпг тренутнпг нивпа дпступнпсти статистишких ппдатака п финалнпј пптрпщои енергије на 

ппдрушју ЈЛС, преппрушује се индиктивни циљ смаоеоа пптрпщое енергије пд 9% дп 2018. 

гпдине  у пднпсу на прпсјешну финалну пптрпщоу за перипд 2012-2014. гпдина.  

Циљеви Акципнпг плана енергетске ефикаснпсти јединице лпкалне сампуправе су дефинисани у 

складу са идентификпваним пптенцијалима лпкалне заједнице тј. мпгућнпстима да се ппстигну 

највећа унапређеоа енергeтске ефикаснпсти. 

 

9.  МЈЕРЕ ЗА ППБПЉШАОЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНПСТИ У ППШТИНИ 

 

Мјере за ппвећаое енергетске ефикаснпсти представљају акције и прпјекте кпји ће се 

прпвпдити у разлишитим пбластима са циљем унапређеоа енергетске ефикаснпсти. 

 

Мјере ппвећаоа енергетске ефикаснпсти у ЈЛС усклађене су са мјерама предлпженим у 

Акципнпм плану енергетске ефикаснпсти Републике Српске дп 2018. гпдине  и  разврстане су у 

сљедеће групе: 

 

9.1. МЈЕРЕ ЗА ППБПЉШАОЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНПСТИ У ЈАВНПМ СЕКТПРУ ЗА  ЈАВНЕ 

ПБЈЕКТЕ: 

 

 9.1.1. Пбјекти административне службе 

 

У пбјектима административне службе предвиђају се сљедеће мјере ради ппвећаоа енергетске 

ефикаснпсти: 

- Уградоа щтедних расвјетних тијела, 

- Замјена фасада и фасадне стпларије, 

- Израда спущтених стрпппва, 

- Прпвпђеое јавних набавки уважавајући принцип енергетске ефикаснпсти. 
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  9.2.2. Јавна предузећа и јавне устанпве шији је псниваш јединица лпкалне сампуправе  

 

У пбјектима јавних предузећа и јавних устанпва шији је псниваш ппщтина Пале предвиђају се 

исте мјере кап и у пбјектима лпкалне администрације: 

- Уградоа щтедних расвјетних тијела, 

- Замјена фасада и фасадне стпларије, 

- Израда спущтених стрпппва, 

- Прпвпђеое јавних набавки уважавајући принцип енергетске ефикаснпсти. 

 

  9.2.3. пстали пбјекти у надлежнпсти ЈЛС; 

9.2. МЈЕРЕ ЗА ППБПЉШАОЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНПСТИ У ЈАВНПМ СЕКТПРУ ЗА  КПМУНАЛНЕ 

УСЛУГЕ:  

 

9.2.1. Јавнп псвјетљеое  

 

За ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти јавне расвјете предвиђају се сљедеће мјере: 

- Фпрмираое базе ппдатака, 

- Рекпнструкција јавне расвјете и уградоа енергетски ефикаснијих и екплпщки прихватљивијих 

расвјетних тијела (ЛЕД сијалице). 

 

9.2.2. Снабдијеваое тпплптнпм енергијпм 

 

Систем даљинскпг гријаоа захтијева пдређеое мјере кпјим ће се ппбпљщати енергетска 

ефикаснпст: 

- Рекпнструкција цјевпвпдне мреже, 

- Рекпнструкција тпплинских ппдстаница, 

- Уградоа индивидуалних мјераша утрпщка тпплптне енергије у пбјектима нпве градое, 

- Наплата исппрушене тпплптне енергије према стварнпј исппруци (MWh)у пбјектима нпве 

градое. 

  

9.2.3. Снабдијеваое впдпм 

 

Снабдијеваое впдпм путем пптисних пумпи врщи се на Јахприни, Требевићу и Прибоу. За 

ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у пвпм сегменту предлажу се сљедеће мјере: 

- Уградоа пптисних пумпи нпве генерације са адекватнпм електрпникпм кпје трпще маое 

електришне енергије, 

- Уградоа спфтстартера ради смаоеоа врщнпг пптерећеоа. 
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9.2.4. Управљаое птпадпм 

 

У фази управљаоа птпадпм не ппстпји третман птпада, не ппстпје ппсебна ппстрпјеоа за 

третман птпада, такп да се не мпгу предвидјети мјере за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти. У 

фази сакупљаоа, превпза и пдлагаоа птпада на лпкалнпј деппнији кпмуналнпг птпада пптребнп 

је прпвести сљедеће: 

- Замјену специјалних впзила за превпз кпмуналнпг птпада старије прпизвпдое впзилима нпвије 

прпизвпдое, 

- Набавку мащине за разгртаое птпада на деппнији нпвије прпизвпдое. 

 

Табела 27. Приказ мјера за ппстизаое енергетске ефикаснпсти у јавнпм сектпру 

Брпј Назив мјере Активнпсти 

У1 Енергетски ефикаснп кприщћеое 

електришне енергије у кoмерцијалним и 

јавним зградама  

У1.1. Прпмпција и ппдизаое јавне свијести п 

енергетски ефикасним уређајима и расвјети 

У1.2. Енергетска ефикаснпст кпд јавних набавки 

У2 Енергетски- ефикасни системи гријаоа, 

климатизације и вентилације у 

ппстпјећим и нпвим кпмерцијалним и 

јавним зградама  

У2.1. Кампаоа ппдизаоа јавне свијести п 

кприщћеоу енергетски ефикасних система 

гријаоа, климатизације и вентилације у 

ппстпјећим и нпвим кпмерцијалним и јавним 

зградама 

У2.2. Кредити за набавку виспкпефикаснпг 

система гријаоа, климатизације и вентилације у 

јавнпм сектпру 

У2.3. Енергетске услуге за ущтеду енергије за 

јавне институције  

У3 Енергетски- 

ефикасна пбнпва ппстпјећих и пдржива 

изградоа нпвих зграда  

У3.1. Примарна и секундарна легислатива кпјпм 

ће се трансппнпвати директива 2010/31/ЕУ п 

енергетскпј ефикаснпсти зграда 

У3.2. Кампаоа ппдизаоа јавне свијести п 

енергетскпј пбнпви ппстпјећих и изградои нпвих 

зграда према принципима енергетске 

ефикаснпсти 

У3.3. Кредити за енергетску пбнпву ппстпјећих и 

пдрживу изградоу нпвих зграда у јавнпм 

сектпру 

У3.4. Суфинансираое пд стране Фпнда за пбнпву 

ппстпјећих зграда кпје припадају јавнпм сектпру 

у циљу ппбпљщаоа оихпве енергетске 

ефикаснпсти 

У3.4. Услуге пбнпве зграда у јавнпм сектпру 

према ESCO кпнцепту 
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У4 Увпђеое енергетскпг меначмента  У4.1.Увпђеое енергетскпг меначмента у зграде 

јавнпг сектпра  кприсне ппврщине веће пд 500m2 

У5 Прпизвпдоа енергије из пбнпвљивих 

извпра енергије  

У5.1. Јавна кампаоа ппдизаоа свијести п 

прпизвпдои енергије из пбнпвљивих извпра за 

властиту пптрпщоу у зградама јавнпг сектпра 

У5.2. Кредити за набавку система за прпизвпдоу 

енергије за властиту пптрпщоу из пбнпвљивих 

извпра енергије 

У5.3. Суфинасираое пд стране Фпнда за набавку 

система за прпизвпдоу енергије за властиту 

пптрпщоу из пбнпвљивих извпра енергије 

У5.4. Ппдстицаое прпизвпдое електришне 

енергије из пбнпвљивих извпра енергије у 

сектпру услуга 

У6 Енергетска ефикаснoст у мрежама 

впдпснабдијеваоа  

У6.1. Кредити за ппрему и радпве какп би се 

ппвећала енергетска ефикаснпст у мрежама 

впдпснабдијеваоа 

У6.2. Суфинансираое пд стране Фпнда за 

набавку ппреме и радпве на ппвећаоу 

енергетске ефикаснпсти мреже 

впдпснабдијеваоа 

У6.3. Услуге ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти 

у мрежама впдпснабдијаваоа према ESCO 

кпнцепту 

У7 Енергетски ефикасна улишна расвјета  У7.1. Кредити за набавку ппреме и радпве за 

ппвећаое енергетске ефикаснпсти јавне расвјете 

У7.2. Суфинасираое пд стране Фпнда за набавку 

ппреме и радпва за ппвећаое енергетске 

ефикаснпсти система јавне расвјете 

У7.3 Енергетске услуге за ущтеду енергије за 

јавне кпмуналије  

У7.4. Јавнп-приватнп партнерствп (према ESCO 

кпнцепту) 

У8 Ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти 

даљинскпг гријаоа 

У8.1. Мпдернизација примарне пренпсне 

дистрибутивне мреже 

У8.2. Мпдернизација секундарне пренпсне 

дистрибутивне мреже 

У8.3. Мпдернизација тпплптних ппдстаница 

У8.4. Мпдернизација кптлпвнице 
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9.3.     МЈЕРЕ ЗА ППБПЉШАОЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНПСТИ У СЕКТПРУ САПБРАЋАЈА:  

       9.3.1. впзни парк администрације, институција ЈЛС и предузећа у власнищтву ЈЛС, 

       9.3.2. сапбраћајна инфраструктура у надлежнпсти ппщтине, и 

       9.3.3. друге мјере у пбласти сапбраћаја 

 

Табела 28. Приказ мјера за ппстизаое енергетске ефикаснпсти у сектпру сапбраћаја 

Брпј Назив мјере Активнпсти 

С1 Пбнпва впзнпг парка впзила у јавнпм и 

кпмерцијалнпм сектпру 

С1.1. Критериј енергетске ефикаснпсти кпд 

набавке впзила и услуга превпза пд стране 

јавнпг сектпра 

С1.2. Кредити за пбнпву впзнпг парка 

С2 Инфпрмативне кампаое п енергетски 

ефикаснпм ппнащаоу у сапбраћају и 

демпнстраципни (пилпт) прпјекти  

С2.1. Прпмпција шистијих пблика превпза кап 

щтп је јавни, пјещашеое, бицикли итд. 

С2.2. Прпмпција мјера за ппбпљщаое 

енергетске ефикаснпсти у јавнпм-градскпм и 

теретнпм сапбраћају   

С2.3. Прпмпција екплпщки прихватљивијих 

аутпмпбила 

С2.4. Дани без аутпмпбила 

 

С3 Инфраструктурне мјере у сапбраћају са 

ефектпм ущтеде енергије 

С3.1. Изградоа запбилазница кпје запбилазе 

централне дијелпве града 

С3.2. Инвестираое у пдгпварајуће градске 

инфраструктурне прпјекте, нпр. бициклистишке 

зпне, паркинге, бпље прпграмираое семафпра, 

јавнпг превпза, аутпбуских станица итд. 

С3.3. Ппбпљщаое квалитета ппстпјеће 

инфраструктуре 

9.4. ДРУГЕ МЈЕРЕ УНАПРЕЂЕОА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНПСТИ (МЕЂУСЕКТПРСКЕ И 

ХПРИЗПНТАЛНЕ МЈЕРЕ): 

 

9.4.1. Рад са грађанима и кприсницима, 

9.4.2. Јашаое свијести, кпмуникације и инфпрмисаое, 

9.4.3. Планираое кприщтеоа земљищта, 

9.4.4. Прпизвпдоа и замјена извпра енергије, 

9.4.5. Јавне набавке, 

9.4.6. Другп. 
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Табела 29. Приказ  међусектпрских и хпризпнталних мјера за ппстизаое енергетске ефикаснпсти  

 

Брпј Назив мјере 

X1 Даље унапређиваое закпнпдавнпг, регулатпрнпг и институципналнпг пквира за пбласт 

енергетске ефикаснпсти  

X2 Спрпвпђеое инфпрмативних кампаоа п знашају енергетске ефикаснпсти  

X3 Усппстављаое и впђеое базе пoдатака п енергетскпј ефикаснпсти  

X4 Израда и усвајаое стратещких дпкумената за енергетску ефикаснoст  

X5 Јашаое Фoнда за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске  

X6 Енергетска ефикаснпст у јединицама лпкалне сампуправе  

X7 Јашаое енергетске ефикаснпсти у пбразпваоу  

X8 Имплементација щема за квалификацијску акредитацију и цертификацију (енергетски 

прегледи)  

X9 Мјереое пптрпщое енергије  
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Табела 30. Збирна табела приједлпга мјера унапређеоа енергетске ефикаснпсти у ЈЛС 

Сектпри Назив мјере 
Пзнака 

мјере* 
Кратак ппис 

Пдгпвпрнп  

тијелп 

Ппшетак 

активнпсти 

Заврщетак 

активнпсти 

Финанцијска 

средства 

KM 

Ущтеда  

енергије 

MWh/гпд 

Смаоеое CO2 

t/гпд 

Јавни пбјекти у надлежнпсти јединице лпкалне сампуправе 

Административни 

пбјекти  у 

надлежнпсти 

лпкалне сампуправе 

- Уградоа 

щтедних 

расвјетних 

тијела, пкп  40 

кпм) 

 

- Израда нпвпг 

крпва и 

уградоа нпве 

стпларије на 

згради ппщтине 

У1 

 

 

 

 

 

У3 

- Ппстпјећа 

расвјетна тијела 

трпще мнпгп 

ел. енергије 

 

- Пбјекат 

ппщтине је 

грађен прије II 

свјет. рата, 

дпграђен 1974. 

Нашелник пп-

щтине, дире-

ктпри устанпва 

и предузећа пд 

ппщтинскпг 

интереса 

 

Нашелник 

ппщтине 

 

 

 

2017 

 

 

 

2018 

 

 

4.000 

 

 

50.000 

Дп 50% утрпщка  

електришне 

енергије (4,55 

МW) 

 

Дп 20% 

енергије за 

гријаое-лпж 

уље 

(35,2 МW) 

 

 

3,64 

 

 

 

          9,82 

Јавни пбјекти у 

надлежнпсти ЈЛС 

(вртићи, сппртски 

пбјекти итд) 

- Уградоа 

щтедних 

расвјетних 

тијела у јавним 

устанпвама 

(200 кпм) 

 

- Израда 

фасаде и 

уградоа нпве 

стпларије у 

вртићу „Буба-

мара“ 

 

- Уградоа нпве 

стпларије на 

дпму здравља 

„Пале“ 

 

 

 

У1 

 

 

 

 

 

У3 

 

 

 

 

У3 

 

 

 

 

 

 

 

 

У3 

- Ппстпјећа 

расвјетна тијела 

трпще мнпгп 

ел. енергије 

 

 

- Ппстпјећа 

фасада и 

ваоска 

стпларија су у 

јакп лпщем 

стаоу 

- Пбјекат Дпма 

здравља је 

грађен 1974. а 

дпграђен 2004. 

Велика 

пптрпщоа 

тпплптне 

енергије из 

даљинскпг 

гријаоа 

- Прпстприје 

Директпри 

јавних устанпва 

 

 

 

Нашелник 

ппщтине и 

директпр 

вртића 

 

Директпр ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. 

 

 

 

 

јануар 2016. 

 

 

 

 

 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. 

 

 

 

 

јул 2016. 

 

 

 

 

 

20__** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000 

 

 

 

 

100.000 

 

 

 

 

 

 

 

100.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дп 50% утрпщка  

електришне 

енергије (20,70  

МW) 

 

 

Дп 20% утрпщка  

електришне 

енергије (4,72 

МW) 

 

 

 

Дп 20% 

енергије даљ. 

гријаоа 

(164 МW) 

 

 

 

 

Дп 20% 

енергије 

 

 

16,56 

 

 

 

 

 

3,78 

 

0 

(даљинскп 

гријаое на 

бипмасу) 

 

 

0 

(даљинскп 

гријаое на 

бипмасу 
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- Уградоа 

спущтенпг 

стрппа у ЈУ 

Центар за 

спцијални рад 

Пале и уградоа 

нпве стпларије    

предузећа су 

смјещтене у 

приземљу 

стамбенп-

ппслпвне 

зграде, грађене 

псамдесети 

гпдина прпщлпг 

вијека. 

Плафпни 

висине 3,50 м, 

дптрајала 

стпларија.  

 

Директпр 

Центра за 

спцијални рад 

 

 

 

 

2016. 2018 20.000 даљинскпг 

гријаоа 

(5,4 МW) 

0 

(даљинскп 

гријаое на 

бипмасу 

Кпмуналне 

дјелатнпсти (јавна 

расвјета, 

снабдјеваое впдпм) 

- Уградоа ЛЕД 

сијалица у 

јавнпј расвјети 

(200 кпм) 

 

 

 

 

 

- Уградоа 

9пптисних 

пумпи нпвије 

генерације са 

спфтстарте-

рима 

 

- Уградоа 

спущтенпг 

стрппа у ЈП 

„Пале-стан“ и 

уградоа нпве 

стпларије    

У7 

 

 

 

 

 

 

 

 

У6 

 

 

 

У3 

-У систему јавне 

расвјете су 

2.652 

свјетиљке. Пд 

тпг брпја је 268 

щтедљивих 

свјетиљки у 

центру насеља 

Пале. 

- Ппстпјеће 

пптисне пумпе 

су старије 

генерације 

 

- Прпстприје 

предузећа су 

смјещтене у 

приземљу 

стамбенп-

ппслпвне 

зграде. 

Плафпни 

висине 3,67 м, 

дптрајала 

стпларија, 

ппврщина прп-

зпра пкп 30 м2. 

Нашелник 

ппщтине 

 

 

 

 

 

 

 

Директпр ЈП 

 

 

 

 

 

 

Директпр ЈП 

„Пале-стан“ 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. 

 

 

 

2016 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. 

 

 

 

2018 

 

50.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

101.000 

 

 

 

20.000 

 

Дп 50% (20,16 

MWh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Дп 15% или 

81,54 MWh 

 

 

 

 

Дп 20% 

енергије даљ. 

гријаоа 

(5,52 МW) 

 

16,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,2 

 

 

 

 

0 

(даљинскп 

гријаое на 

бипмасу) 
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Пстали  
        

Укупнп пп сектпру       465.000 341,89 115,12 

Сапбраћај 

Впзила 

администртивне 

управе 

Замјена и 

набавка впзила 

веће енергетске 

ефикаснпсти, са 

смаоеним 

щтетним 

утицајем на 

живптну 

средину 

С1 

Впзила су 

већинпм 

старије 

прпизвпдое са 

ппвећанпм 

пптрщопм 

гприва и 

щтетним 

утицајем на 

живптну 

средину 

Нашелник 

ппщтине 

2016 2018 80.000 Дп 15% 

енергије нафте 

и нафтних 

деривата за 2 

аутпмпбила 

(39,45 

MWhх15%=11,83  
MWh) 

3,30 

Впзила кпмуналних 

предузећа и устанпва 

Замјена и 

набавка впзила 

веће енергетске 

ефикаснпсти, са 

смаоеним 

щтетним 

утицајем на 

живптну 

средину 

С1 

Впзила су 

већинпм 

старије 

прпизвпдое са 

ппвећанпм 

пптрщопм 

гприва и 

щтетним 

утицајем на 

живптну 

средину 

Директпри 

кпмуналних 

предузећа и 

устанпва 

2016 2018 220.00 

Дп 15% 

енергије нафте 

и нафтних 

деривата за 6 

аутпмпбила 

(6х52,57 

MWhх15%=47,31  
MWh) 

13,20 

Јавни сапбраћај - - - - - - - - - 

Укупнп пп сектпру       300.000 58,96 16,50 

Лпкалнп даљинскп гријаое, CHP 

CHPs (кпмбинпвана 

прпизвпдоа 

тпплптне и 

електришне енергије) 

- - - - - - - - - 

Даљинскп гријаое 

- Санација 

тпплпвпдне 

мреже (5.550 

м1) и 

рекпнструкција 

главне пумпне 

станице у 

 

У8 

 

 

 

 

Тпплпвпдна 

мрежа је у 

лпщем стаоу 

(грађена прије 

рата),пумпна 

станица је са 

застарјелим 

Нашелник 

ппщтине и 

директпр ЈП 

Градске 

тпплане 

 

  

2016 

 

 

 

 

 

20__** 

 

 

 

850.000 

 

 

 

 

Дп 2.250 MWh. 

Губитак са 16% 

сведен на 5%  

прпизведене 

тпплптне 

енргије  

 

0 

(даљинскп 

гријаое на 

бипмасу) 
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тпплани  елементима 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупнп пп сектпру       850.000 2.250 0 

УКУПНП 
1.615.000 

(665.000) 

2.650,85 

(236,85) 
131,62 

* према Акципнпм плану енергетске ефикаснпсти Републике Српске, а на пснпву табела 27,28 и 29. 

** Збпг висине инвестиције и пбима ппсла не ппстпји вјерпватнпћа да ће бити реализпвана у предвиђенпм планскпм перипду 

2016-2018, па се збпг тпга пставља мпгућнпст реализације у дужем временскпм перипду. 

 

 

 

 

Пвп је први АПЕЕ ппщтине Пале и мпра се ппрезнп ући у планираое активнпсти и финансијских средстава за оихпву реализацију. 

Међутим, збпг кандидпваоа ппјединих прпјеката према разлишитим финансијерима пптребнп је да предвиђене активнпсти пп 

субјектима има ју упприщте у стратещкпм плану (АПЕЕ), какп би се приликпм кандидпваоа прпјеката мпгли ппзвати на пдређени 

циљ, прпграм или прпјекат.  

 

Укпликп се искљуше ативнпсти на замјени стпларије и фасаде на Дпму здравља Пале и санацију тпплпвпдне мреже, шија 

реализацију не мпжемп пшекивати збпг краткпг рпка трајаоа плана (три гпдине) у предвиђенпм планскпм перипду (табела 30), за 

планиране активнпсти била би пптребна финансијска средстава у изнпсу пд 665.000 КМ. Пстварила би се ущтеда  енергије пд 

236,85 MWh гпдищое или  или 4,3%, за плански перипд 710,6 MWh ,а кплишина CO2 би се смаоила за 131,62 тпна гпдищое или 

5,59%, пднпснп 394,9 t CO2 у планскпм перипду.   

Наппмена: Ппис мјере/активнпсти ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти у ЈЛС дат је у Прилпгу 3. Акципнпг плана  
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10.  ПРЕГЛЕД МПГУЋИХ ИЗВПРА ФИНАНСИРАОА МЈЕРА ЗА ППБПЉШАОЕ 

ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНПСТИ У ЈЕДИНИЦИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ (ЈЛС) 

 

Услпв за спрпвпђеое мјера и активнпсти из Акципнпг плана енергетске ефикаснпсти, пднпснп 

пствареое дефинисаних циљева је пбезбјеђеое адекватних извпра финансираоа. Извпри 

финансираоа мпгу бити лпкални (пбезбијеђени из бучета ппщтине, јавних устанпва и предузећа 

шији је псниваш ппщтина Пале) и екстерни (пбезбијеђени из Фпнда за защтиту живптне средине 

и енргетску ефикаснпст РС, бучета РС и БиХ, фпндпва ЕУ, међунарпдних финансијских 

институција, инвеститпра и ппслпвних банака). Имајући у виду ппсљедице свјетске екпнпмске 

кризе кпје су утицале на смаоеое бучетских прихпда, мпже се кпнстатпвати пгранишенпст 

лпкалних извпра финансираоа. Дпступнпст извпра финансираоа представља мптиваципни 

фактпр за спрпвпђеое прпјеката енергетске ефикаснпсти (ЕЕ) и пбнпвљивих извпра енергије 

(ПИЕ). 

 

Кпнцепт финансираоа реализације прпјеката дефинисаним Акципним планпм требап би се 

заснивати на кпмбинацији лпкалних и екстерних извпра, с нагласкпм на екстерне извпре 

финансираоа. 

 

Финансираое прпјеката мпже се пстварити путем јавнп приватнпг партнерства (ЈПП). ЈПП 

представља заједнишкп дјелпваое јавнпг и приватнпг сектпра. Мпдел кпмбинује знаое, 

вјещтине и капитал приватнпг сектпра са реалним дефинисаоем јавнпг интереса, креираоем 

механизама кпји пбезбјеђују дпступнпст ппд једнаким услпвима. 

 

Један пд видпва ЈПП у пбласти енергетских услуга представљају ESCO (Energy service companies) 

мпдели). ESCO су кпмпаније кпје пружају енергетске услуге или друге мјере за ппбпљщаое 

енергетске ефикаснпсти, уз преузимаое пдређенпг финансијскпг ризика, пднпснп уз плаћаое 

пбављених услуга крпз пстварене енергетске ущтеде у будућем перипду. 

 

Збирна табела приједлпга мјера унапређеоа енергетске ефикаснпсти у надлежнпсти ЈЛС Пале 

(табела 30) пружа увид у предлпжене мјере и активнпсти пп сектприма шијпм реализацијпм би 

се пствариле пдређене ущтеде енергије, а тиме уједнп смаоила кплишина СП2 емитпванпг у 

атмпсферу. Битнп је да су све предлпжене мјере и активнпсти преппзнате и укљушене у план 

активнпсти за наредни перипд, какп би се мпгле кандидпвати према неким пд наведених 

извпра финансираоа.  
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11.  КПМУНИКАЦИЈА И ИНФПРМИСАОЕ 

 

Сврха прпмптивних, кпмуникацијских и инфпрмативних активнпсти је да се да ппдстицај брзпј 

имплементацији прпјектних активнпсти, и јашаоу свијести кљушних заинтереспваних група. 

 

 

Акципни план енергетске ефикаснпсти је први план пве врсте у нащпј лпкалнпј заједници. 

Представља резултат глпбалнп нарасле свијести п пшуваоу свих пблика енергије и смаоеоа 

загађиваоа пснпвних ресурса живптне средине, кап и прихваћених пбавеза БиХ, а тиме и 

Републике Српске, на путу придруживаоа Еврппскпј унији (Директиве ЕУ).  

Пвај план представља дпбру пснпву за све ппщтинске пргане, институције и јавна предузећа у 

надлежнпсти ппщтине Пале за прпвпђеое зацртаних мјера и активнпсти за смаоеое пптрпщое 

енергије и смаоеоа емисије СП2 у атмпсферу. Збпг тпга су сви ушесници у изради пвпг плана 

ушествпвали у прикупљаоу ппдатака за израду плана путем разлишитих упитника и уппзнати су 

са мпгућнпстима кпје се пстварују реализацијпм планираних мјера и активнпсти у нареднпм 

перипду. Псим смаоеоа пптрпщое енергије у разлишим сектприма и смаоеоу емисије СП2 

пстварују се дпбри финансијски ефекти, кпји се пгледају у смаоеоу трпщкпва за пптрпщену 

енергију. 

П ефектима прпведених мјера биће уппзнатп станпвнищтвп и јавнпст ппщтине Пале, какп би сви 

у свпјим стамбеним јединицама и ппслпвнпм  пкружеоу мпгли прпвпдити мјере енергетске 

ефикаснпсти. Инфпрмисаое јавнпсти има за циљ уппзнаваое са резултатима Акципнпг плана 

енергетске ефикаснпсти и ппдизаое свијести грађана. Пдвијалп би се у кпнтинуитету у свим 

фазама реализације плана путем пгласне табле у ппщтини и прганизацијама и институцијама пд 

ппщтинскпг интереса, интернет странице ппщтине и свих ушесника у прпвпђеоу пвпг плана, 

щтампаним медијима, лпкалним радип и ТВ станицама, кап и медијима на републишкпм нивпу. 

Укпликп се укаже пптреба за интензивираоем активнпсти на ппјашанпм раду са станпвнищтвпм 

и другим прганизацијама и институцијама на ппдрушју наще ппщтине, ппстпји мпгућнпст израде 

ппсебних планпва укљушиваоа заинереспване јавнпсти на ппдизаоу свијести пп питаоу 

енергетске ефикаснпсти. 

 

 
 

 

Наппмена: Нацрт садржаја плана кпмуникације и инфпрмисаоа дат је у Прилпгу 4. 

Акципнпг плана  
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12.  МПНИТПРИНГ И ИЗВЈЕШТАВАОЕ 

 

Праћеое имплементације Акципнпг плана енергетске ефикаснпсти у свим оегпвим сегментима 
врщиће Радна група за реализацију Плана. 
Радну групу за праћеое имплементације Плана шине: 
- Нашелник ппщтине,  
- Нашелници ппщтинских пдјељеоа задужених за имплементацију Плана и тп:  Пдјељеоа за 
прпстпрнп уређеое и стамбенп-кпмуналне ппслпве, Пдјељеоа за финансије,  
- Сампстални струшни сарадник за енергетску ефикаснпст, 
- Директпри јавних предузеће и институција шији је псниваш ппщтина Пале. 

 
Радну групу именује нашелник ппщтине на плански перипд пдређен Планпм.  
Задаци Радне групе су: 
- утврђиваое нашина приступаоа ваоским извприма финансираоа за пне прпјекте за кпје је тп 
предвиђенп, 
- анализа, пцјена и сумираое резултата заврщених активнпсти у текућпј гпдини,  
- планираое активнпсти и средстава за наредну гпдину.  

 
Пцјена успјещнпсти прпвпђеоа мјера и активнпсти се врщи у складу са рпкпвима ппстављеним 
у Акципнпм плану.   
 
Први састанак Радне групе треба планирати у перипду пктпбар-нпвембар текуће гпдине ради 
планираоа активнпсти и приједлпга бучета за наредну гпдину. Накпн првпг раднпг састанка, 
Радна група ће се састајати најмаое два пута гпдищое и тп: 
 
Први радни састанак би се пдржап у мјесецу мају ради евалуације активнпсти у текућпј гпдини.  
  
Други радни састанак би се пдржап у мјесецу септембру ради ажурираоа Акципнпг плана и 
планираоа редпсљеда имплементације активнпсти, средстава пптребних за оихпву 
реализацију у ппщтинскпм бучету за наредну гпдину и нашина приступаоа ваоским извприма 
финансираоа за пне прпјекте за кпје је тп предвиђенп.  
 
Радна група припрема извјещтај п степену имплементације Плана кпји се ппднпси Скупщтини 
ппщтине једнпм гпдищое.  
 
Пцјена успјещнпсти прпјеката врщи се у складу са пствареним ефектима ппстављеним у 
Акципнпм плану,  (табела 30), за све сектпре.  
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13. ПРИЛПЗИ 

Прилпг 1:  Детаљна пптрпщоа енергије у пбјектима кпји су у власнищтву/надлежнпсти 

јединице лпкалне сампуправе  (ЈЛС) 

 

Пбјекти према 

намјени 

Укупна 

ппврщин

а пбјеката 

 

Електри

шна 

енергиј

а 

Даљинск

п 

гријаое 

Пптрпщоа енергије према врсти енергента за 

индивидуалнп гријаое 

 

Укупна 

пптрпщоа 

енергије 

Лпж 

уље 

Угаљ Прир

пдни 

гас 

LPG Бипмас

а - дрвп 

ПИЕ* 

m2 MWh MWh MWh 
MW

h 
MWh MWh MWh MWh MWh 

Ппщтина Пале 950,3 9,1 - 117,6 - - - 25,9 - 152,6 

ЈУ „Културнп-

сппртски 

центар“ Пале 

3.676,0 266,4 - 123,5 14,8 - - 108,2 - 512,9 

ЈП „Градске 

тпплане“ 

42,0 2,1 15,8 - - - - - - 17,9 

ЈП 

„Кпмуналнп“ 

Пале 

126,0 19,6 12,8 - - - - - - 32,4 

ЈП „Впдпвпд и 

канализација“ 

Пале 

431,0 126,0 - - - - - 97,5 - 223,5 

АД „Пале-стан“ 73,6 3,6 27,6 - - - - - - 31,2 

Дпм здравља 

„Пале“ 

2.340,0 99,7 821,2 - - - - - - 920,9 

ЈУ Центар за 

спцијални рад 

Пале 

72,3 3,6 27,1 - - - - - - 30,7 

ЈУ Дјешији 

центар „Буба-

мара“ Пале 

640,0 23,6 240,0 - - - - - - 263,6 

ЈЗУ Апптека 

„Пале“ Пале 

120,0 2,7 45,0 - - - - - - 47,7 

Укупнп 8.471,2 556,4 1.189,5 241,1 14,8 - - 231,6 - 2.233,4 
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Прилпг 2:  Детаљне велишине снабдијеваоа тпплптнпм енергијпм из система даљинскпг 

гријаоа 

 

Кприсник услуге гријаоа Пптрпшоа тпплптне енергије MWh 

Грађанствп 13.757,9 

Свега грађанствп 13.757,9 

Дпм здравља „Пале“ 821,2 

Пснпвна щкпла „Пале“ 819,0 

Дјешије пбданищте „Бубамара“ 240,0 

Пстали кприсници 59,2 

Свега васпитнп-пбразпвни и 

здравствени прпстпр 

1.821,0 

Завпд за заппщљаваое РС 323,0 

Ппщта и телекпм 285,0 

МУП – Станица пплиције Пале (2 

прпстпра) 

193,0 

Гепдетска управа 124,0 

Пстали кприсници 972,0 

Свега кпмерцијалнп-ппслпвни 

прпстпр 

1897,0 

УКУПНП 17.475,9 
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Прилпг 3:  Ппис мјере за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у ЈЛС 

Назив мјере Пзнака мјере Ефекти реализације мјере 

Уградоа щтедних расвјетних тијела у 

јавним пбјектима у надлежнпсти 

лпкалне сампуправе 

У1 Ущтеда енергије дп 50% = 25 MWh/гпд 

Смаоеое СП2  = 20,20 t/гпд 

Израда фасаде и уградоа нпве стпларије 

у ЈУ ДЦ „Буба-мара“ и Дпму здравља 

Пале, уградоа спущтенпг стрппа у ЈУ 

Центар за спцијални рад Пале и ЈП 

„Пале-стан“, израда нпвпг крпва и 

уградоа нпве стпларије на згради 

ппщтине 

У3 Ущтеда енергије дп 20% = 209,32 

MWh/гпд 

Смаоеое СП2  = 13,6 t/гпд 

Уградоа 9 пптисних пумпи нпвије 

генерације са спфтверима 

У6 Ущтеда енергије дп 15% = 81,54 MWh/гпд 

Смаоеое СП2 = 65,2 t/гпд 

Уградоа ЛЕД сијалица у јавнпј расвјети 

(200 кпм) 

У7 Ущтеда енергије дп 50% = 20,16 MWh/гпд 

Смаоеое СП2 = 16,2 t/гпд 

Замјена и набавка впзила веће 

енергетске ефикаснпсти, са смаоеним 

щтетним утицајем на живптну средину у 

ппщтинскпј управи, институцијама и 

јавним предузећима пд ппщтинскпг 

интереса 

С1 Ущтеда енергије нафте и нафтних 

деривата дп 15% = 59,14 MWh/гпд 

Смаоеое СП2 = 16,5 t/гпд 

Санација тпплпвпдне мреже и 

рекпнструкција главне пумпне станице у 

тпплани 

У8 Ущтеда дп 2.250 MWh/гпд 

(губитак тпплптне енергије са 16% свпди 

се на 5%) 

Смаоеое СП2 = 0 t/гпд 

(гријаое на бипмасу) 
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Прилпг 4:  Нацрт саджаја плана кпмуникације и инфпрмисаоа 

Назив  мјере/активнпсти Уградоа щтедних расвјетних тијела у јавним пбјектима у 

надлежнпсти лпкалне сампуправе 

Пзнака мјере/активнпсти У1-Енергетски ефикаснп кприщћеое електришне енергије 

у кпмерцијалним и јавним зградама 

Ппис 

Циљ Смаоити пптрпщоу електришне енергије и смаоити 
емисију СП2 у атмпсферу 

Кратак ппис Ппстпјећа расвјетна тијела трпще вище ел. енергије пд 
расвјетних тијела нпвије генерације 

Временски пквир акције 

(прпјекта) 

Ппшетак: 2017. 
Крај:2018. 

Циљна група кприсника 

прпјекта 

Кприсници услуга у лпкалнпј сампуправи, дпму здравља, 
вртићу и јавним предузећима и устанпвама у 
надлежнпсти ппщтине  

Ппдрушје прпвпђеоа Урбанп и руралнп ппдрушје ппщтине. 

Пшекивани резултати 
Ущтеда енергије дп 50% = 25 MWh/гпд 

Смаоеое трпщкпва за електришну енергију дп 50% 

Смаоеое СП2  = 20,20 t/гпд 

Циљна неппсредна 

пптрпщоа 

Ппстпјеће зграде институција, устанпва и јавних 
предузећа у надлежнпсти ппщтине 

Инфпрмације 

п прпвпђеоу 

Пппис и ппис активнпсти 

за прпвпђеое мјере 

Избпр нпвпг расвјетнпг тијела 
Прпвпђеое прпцедуре јавних набавки 
Уградоа нпвих расвјетних тијела 

Пптребна финансијска 

средства и извпри 

финансираоа 

4.000 КМ 
Ппщтина Пале, устанпве и јавна предузећа шији је псниваш 
ппщтина Пале 

Пптребна материјална 

средства  

Нпва расвјетна тијела 

Пптребни људски ресурси Екстерни струшоаци 
 

Тијелп за прпвпђеое Пдјељеое за прпстпрнп уређеое и стамбенп-кпмуналне 
ппслпве 

Тијелп за праћеое 

(надзпр) 

Рукпвпдипци ппщтине, устанпва и јавних предузећа пд 
ппщтинскпг интереса 

Пбјективнп мјерљиви 

индикатпри 

Смаоени трпщкпви за пптрпщену електришну енергију 
 

Средства верификације Рашуни за утрпщену електришну енергију 
 

Уштеде 

енергије 

Метпда праћеоа/мјереоа 

ущтеда енергије 

Праћеое пптрпщое и гпдищое извјещтаваое , извјещтаје 
слати Пдјељеоу за прпстпрнп уређеое и стамбенп-
кпмуналне ппслпве-струшнпм савјетнику за енергетску 
ефикаснпст 
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Пшекиване гпдищое 

ущтеде енергије 

25 MWh/гпд  
 

Пстварене ущтеде 

енергије 

- 

Пшекиване ущтеде у 

неппсреднпј пптрпщои 

енергије дп краја планскпг 

перипда 

50 MWh 
 

Пшекивана смаоеоа 

емисија CO2 

20,20 t/гпд 
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Назив  мјере/активнпсти 
Израда фасаде и уградоа нпве стпларије у ЈУ ДЦ „Буба-

мара“ и Дпму здравља Пале, уградоа спущтенпг стрппа у 

ЈУ Центар за спцијални рад Пале и ЈП „Пале-стан“, израда 

нпвпг крпва и уградоа нпве стпларије на згради ппщтине 

Пзнака мјере/активнпсти У3-Енергетски ефикасна пбнпва ппстпјећих и пдржива 

изградоа нпвих зграда 

Ппис 

Циљ Смаоити пптрпщоу енергије и смаоити емисију СП2 у 
атмпсферу 

Кратак ппис Ппстпјећи пбјекти ппщтине су старије градое, из времена 
када нису били ппзнати нити су се примјеоивали прпписи 
из пбласти енергетске ефикаснпсти. 
Пптребнп је изврщити грађевинске захвате на фасади, 
стпларији, крпву и унутращоим стрпппвима да се самаои 
пптрпщоа енергије  

Временски пквир акције 

(прпјекта) 

Ппшетак: 2016. 
Крај:2018. и даље у нареднпм перипду 

Циљна група кприсника 

прпјекта 

Кприсници услуга у лпкалнпј сампуправи, дпму здравља, 
вртићу и јавним предузећима и устанпвама у 
надлежнпсти ппщтине  

Ппдрушје прпвпђеоа Урбанп ппдрушје ппщтине. 

Пшекивани резултати 
Ущтеда енергије дп 20% = 209,32 MWh/гпд 

Смаоеое трпщкпва за енергију дп 20% 

Смаоеое СП2  = 13,6 t/гпд 

Циљна неппсредна 

пптрпщоа 

Ппстпјеће зграде институција, устанпва и јавних 
предузећа у надлежнпсти ппщтине  

Инфпрмације 

п прпвпђеоу 

Пппис и ппис активнпсти 

за прпвпђеое мјере 

Израда прпјектне дпкументације 
Пбезбјеђеое финансијских средстава 
Прпвпђеое прпцедуре јавних набавки 
Извпђеое грађевинских радпва 

Пптребна финансијска 

средства и извпри 

финансираоа 

290.000 КМ 
Ппщтина Пале, устанпве и јавна предузећа шији је псниваш 
ппщтина Пале, дпнатпри, фпндпви, банке 

Пптребна материјална 

средства  

Грађевински материјал и ппрема 

Пптребни људски ресурси Екстерни струшоаци 
 

Тијелп за прпвпђеое Пдјељеое за прпстпрнп уређеое и стамбенп-кпмуналне 
ппслпве 

Тијелп за праћеое 

(надзпр) 

Рукпвпдипци ппщтине, устанпва и јавних предузећа пд 
ппщтинскпг интереса 
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Пбјективнп мјерљиви 

индикатпри 

Смаоени трпщкпви за пптрпщену енергију 
 

Средства верификације Рашуни за утрпщену енергију 
 

Уштеде 

енергије 

Метпда праћеоа/мјереоа 

ущтеда енергије 

Праћеое пптрпщое и гпдищое извјещтаваое, извјещтаје 
слати Пдјељеоу за прпстпрнп уређеое и стамбенп-
кпмуналне ппслпве-струшнпм сараднику за енергетску 
ефикаснпст 
 

Пшекиване гпдищое 

ущтеде енергије 

209,32 MWh/гпд  

Пстварене ущтеде 

енергије 

- 

Пшекиване ущтеде у 

неппсреднпј пптрпщои 

енергије дп краја планскпг 

перипда 

628 MWh  
 

Пшекивана смаоеоа 

емисија CO2 

13,6 t/гпд 
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Назив  мјере/активнпсти 
Уградоа 9 пптисних пумпи нпвије генерације са 

спфтверима 

Пзнака мјере/активнпсти У6-Енергетски ефикаснпст у мрежама впдпснабдијеваоа 

Ппис 

Циљ Смаоити пптрпщоу електришне енергије и смаоити 
емисију СП2 у атмпсферу 

Кратак ппис Јахприна и ппједина насеља ппщтине Пале кпристе впду 
кпја се на вище надмпрске висине избацује електришним 
пптисним пумпама. Пптисне пумпе су старије генерације 
и кпристе вище енергије у раду. Пптребнп их је 
замијенити нпвим пумпама нпвије генерације.  

Временски пквир акције 

(прпјекта) 

Ппшетак: 2016. 
Крај:2018.  

Циљна група кприсника 

прпјекта 

Гпсти туристишкпг центра Јахприна  и станпвнищтвп   
вищих зпна насеља. 

Ппдрушје прпвпђеоа Урбанп и руралнп ппдрушје ппщтине. 

Пшекивани резултати 
Ущтеда енергије дп 15% = 81,54 MWh/гпд 

Смаоеое трпщкпва за електришну енергију дп 15% 

Смаоеое СП2 = 65,2 t/гпд 

Циљна неппсредна 

пптрпщоа 

Уређаји  

Инфпрмације 

п прпвпђеоу 

Пппис и ппис активнпсти 

за прпвпђеое мјере 

Израда прпјектне дпкументације 
Пбезбјеђеое финансијских средстава 
Прпвпђеое прпцедуре јавних набавки 
Извпђеое радпва на мпнтажи пумпи 

Пптребна финансијска 

средства и извпри 

финансираоа 

101.000 КМ 
ЈП Впдпвпд и канализација Пале (властита средства, 
дпнација, фпндпви, кредити) 

Пптребна материјална 

средства  

Ппрема 

Пптребни људски ресурси Екстерни струшоаци 
 

Тијелп за прпвпђеое ЈП „Впдпвпд и канализација“ Пале 

Тијелп за праћеое 

(надзпр) 

ЈП „Впдпвпд и канализација“ Пале 

Пбјективнп мјерљиви 

индикатпри 

Смаоени трпщкпви за утрпщену енергију 
 

Средства верификације Рашуни за утрпщену енергију 
 

Уштеде Метпда праћеоа/мјереоа Праћеое пптрпщое и гпдищое извјещтаваое, извјещтаје 
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енергије ущтеда енергије слати Пдјељеоу за прпстпрнп уређеое и стамбенп-
кпмуналне ппслпве-струшнпм сараднику за енергетску 
ефикаснпст 
 

Пшекиване гпдищое 

ущтеде енергије 

81,54 MWh/гпд 

Пстварене ущтеде 

енергије 

- 

Пшекиване ущтеде у 

неппсреднпј пптрпщои 

енергије дп краја планскпг 

перипда 

245 MWh 
 

Пшекивана смаоеоа 

емисија CO2 

65,2 t/гпд 
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Назив  мјере/активнпсти 
Уградоа ЛЕД сијалица у јавнпј расвјети (200 кпм) 

Пзнака мјере/активнпсти У7-Енергетски ефикасна улишна расвјета 

Ппис 

Циљ Смаоити пптрпщоу електришне енергије и смаоити 
емисију СП2 у атмпсферу 

Кратак ппис У систему јавне расвјете су 2.652 свјетиљке. Пд тпг брпја 
268 је щтедљивих. Пптребнп је наставити прпцес замјене 
старих са щтедљивим сијалицама. У првпм планскпм 
перипду предвиђа се замјена 200 свјетиљки. 

Временски пквир акције 

(прпјекта) 

Ппшетак: 2017. 
Крај:2018.  

Циљна група кприсника 

прпјекта 

Станпвнищтвп ппщтине  

Ппдрушје прпвпђеоа Урбанп и руралнп ппдрушје ппщтине. 

Пшекивани резултати 
Ущтеда енергије дп 50% = 20,16 MWh/гпд 

Смаоеое трпщкпва за електришну енергију дп 50% 

Смаоеое СП2 = 16,2 t/гпд 

Циљна неппсредна 

пптрпщоа 

Расвјета 

Инфпрмације 

п прпвпђеоу 

Пппис и ппис активнпсти 

за прпвпђеое мјере 

Израда прпјектне дпкументације 
Пбезбјеђеое финансијских средстава 
Прпвпђеое прпцедуре јавних набавки 
Извпђеое радпва на мпнтажи ЛЕД расвјете 

Пптребна финансијска 

средства и извпри 

финансираоа 

50.000 КМ 
Ппщтина Пале (властита средства, дпнација, фпндпви, 
кредити, други извпри) 

Пптребна материјална 

средства  

Ппрема 

Пптребни људски ресурси Екстерни струшоаци 
 

Тијелп за прпвпђеое Пдјељеое за прпстпрнп уређеое и стамбенп-кпмуналне 
ппслпве 

Тијелп за праћеое 

(надзпр) 

Пдјељеое за прпстпрнп уређеое и стамбенп-кпмуналне 
ппслпве 

Пбјективнп мјерљиви 

индикатпри 

Смаоени трпщкпви за утрпщену електришну енергију 
 

Средства верификације Рашуни за утрпщену електришну енергију 
 

Уштеде 

енергије 

Метпда праћеоа/мјереоа 

ущтеда енергије 

Праћеое пптрпщое и гпдищое извјещтаваое, извјещтаје 
слати Пдјељеоу за прпстпрнп уређеое и стамбенп-
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кпмуналне ппслпве-струшнпм сараднику за енергетску 
ефикаснпст 
 

Пшекиване гпдищое 

ущтеде енергије 

20,16 MWh/гпд 

Пстварене ущтеде 

енергије 

- 

Пшекиване ущтеде у 

неппсреднпј пптрпщои 

енергије дп краја планскпг 

перипда 

40,3 MWh 
 

Пшекивана смаоеоа 

емисија CO2 

16,2 t/гпд 
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Назив  мјере/активнпсти 
Замјена и набавка впзила веће енергетске ефикаснпсти, 

са смаоеним щтетним утицајем на живптну средину у 

ппщтинскпј управи, институцијама и јавним предузећима 

пд ппщтинскпг интереса 

Пзнака мјере/активнпсти С1-Пбнпва впзнпг парка у јавнпм и кпмерцијалнпм 

сектпру 

Ппис 

Циљ Смаоити пптрпщоу енергије и смаоити емисију СП2 у 
атмпсферу 

Кратак ппис Впзила су већинпм старије прпизвпдое са ппвећанпм 
пптрпщопм гприва и щтетним утицајем на живптну 
средину. Пптребнп је ппстепенп пбнављати впзни парк 
набавкпм впзила нпвије генерације. 

Временски пквир акције 

(прпјекта) 

Ппшетак: 2016. 
Крај:2018.  

Циљна група кприсника 

прпјекта 

Заппслени у ппщтинскпј управи, устанпвама и јавним 
предузећима шији је псниваш ппщтина, кап и щира 
друщтвена заједница.  

Ппдрушје прпвпђеоа Урбанп и руралнп ппдрушје ппщтине. 

Пшекивани резултати 
Ущтеда енергије нафте и нафтних деривата дп 15% = 59,14 

MWh/гпд 

Смаоеое трпщкпва набавке гприва дп 15% 

Смаоеое СП2 = 16,5 t/гпд 

Циљна неппсредна 

пптрпщоа 

Нпва впзила 

Инфпрмације 

п прпвпђеоу 

Пппис и ппис активнпсти 

за прпвпђеое мјере 

Пбезбјеђеое финансијских средстава 
Прпвпђеое прпцедуре јавних набавки 

Пптребна финансијска 

средства и извпри 

финансираоа 

300.000 КМ 
Ппщтина Пале, устанпве и јавна предузећа шији је псниваш 
ппщтина (властита средства, дпнација, фпндпви, кредити) 

Пптребна материјална 

средства  

Пснпвна средства 

Пптребни људски ресурси Струшоаци унутар ппщтине, устанпва и јавних предузећа 
шији је псниваш ппщтина 
 

Тијелп за прпвпђеое Пдјељеое за прпстпрнп уређеое и стамбенп-кпмуналне 
ппслпве ппщтине, устанпве и јавна предузећа шији 
псниваш је ппщтина  

Тијелп за праћеое 

(надзпр) 

Рукпвпдствп ппщтине, устанпва и јавних предузећа шији 
псниваш је ппщтина  
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Пбјективнп мјерљиви 

индикатпри 

Смаоени трпщкпви за набавку гприва и других деривата 
 

Средства верификације Рашуни за набавку 
 

Уштеде 

енергије 

Метпда праћеоа/мјереоа 

ущтеда енергије 

Праћеое пптрпщое и гпдищое извјещтаваое, извјещтаје 
слати Пдјељеоу за прпстпрнп уређеое и стамбенп-
кпмуналне ппслпве-струшнпм сараднику за енергетску 
ефикаснпст 
 

Пшекиване гпдищое 

ущтеде енергије 

59,14 MWh/гпд 

Пстварене ущтеде 

енергије 

- 

Пшекиване ущтеде у 

неппсреднпј пптрпщои 

енергије дп краја планскпг 

перипда 

177,4 MWh 
 

Пшекивана смаоеоа 

емисија CO2 

16,5 t/гпд 
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Назив  мјере/активнпсти 
Санација тпплпвпдне мреже и рекпнструкција главне 

пумпне станице у тпплани 

Пзнака мјере/активнпсти У8-Ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти даљинскпг 

гријаоа 

Ппис 

Циљ Смаоити губитак енергије  

Кратак ппис Тпплпвпдна мрежа је у лпщем стаоу а пумпна станица је 
са застарјелим елементима система 

Временски пквир акције 

(прпјекта) 

Ппшетак: 2016. 
Крај:2018.  

Циљна група кприсника 

прпјекта 

Станпвнищтвп ужег центра насеља Пале  

Ппдрушје прпвпђеоа Урбанп ппдрушје ппщтине. 

Пшекивани резултати 
Смаоити губитке тпплптне енергије у мрежи са садащоих 

15% на 5% или за 2.250 MWh/гпд 

 

Циљна неппсредна 

пптрпщоа 

Нпва ппрема 

Инфпрмације 

п прпвпђеоу 

Пппис и ппис активнпсти 

за прпвпђеое мјере 

Израда прпјектне дпкументације 
Пбезбјеђеое финансијских средстава 
Прпвпђеое прпцедуре јавних набавки 
Извпђеое радпва  

Пптребна финансијска 

средства и извпри 

финансираоа 

850.000 КМ 
Ппщтина Пале, ЈП „Градске тпплане“(властита средства, 
дпнација, фпндпви, кредити) 

Пптребна материјална 

средства  

Ппрема 

Пптребни људски ресурси Екстерни струшоаци 
 

Тијелп за прпвпђеое Рукпвпдствп ппщтине Пале и ЈП „Градске тпплане“  

Тијелп за праћеое 

(надзпр) 

Рукпвпдствп ппщтине, ЈП „Градске тпплане“  

Пбјективнп мјерљиви 

индикатпри 

Смаоени губици тпплптне енергије у систему гријаоа 
 

Средства верификације Евиденција п исппрушенпј тпплптнпј енергији из тпплане 
 

Уштеде 

енергије 

Метпда праћеоа/мјереоа 

ущтеда енергије 

Праћеое пптрпщое и гпдищое извјещтаваое, извјещтаје 
слати Пдјељеоу за прпстпрнп уређеое и стамбенп-
кпмуналне ппслпве-струшнпм сараднику за енергетску 
ефикаснпст и рукпвпдству ЈП „Градске тпплане“ 
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Пшекиване гпдищое 

ущтеде енергије 

2.250 MWh/гпд 

Пстварене ущтеде 

енергије 

- 

Пшекиване ущтеде у 

неппсреднпј пптрпщои 

енергије дп краја планскпг 

перипда 

6.750 MWh 
 

Пшекивана смаоеоа 

емисија CO2 

- 
(бипмаса) 


