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1. УВОД – Улога и обавезе локалне самоуправе у области енергетике 

Општине представљају примере организација у јавном сектору са широким 
надлежностима. Због тога је њихова улога у енергетском сектору многострука, веома 
сложена и значајна. Оне су истовремено произвођачи и дистрибутери енергије 
(системи даљинског грејања), потрошачи енергије (јавне зграде, водоводи и друга јавна 
комунална предузећа), као и регулатори тржишта (топлотна енергија, јавни транспорт). 
Одговорне су и за текуће и инвестиционо одржавање јавних објеката за које плаћају 
трошкове за енергију. Општине спроводе локалну економску и социјалну политику, 
усвајају планове просторног и економског развоја, доносе општинске прописе и 
одлучују о инвестицијама у општинску инфраструктуру. Такође, општине прописују 
услове, издају различите дозволе за градњу објеката (укључујући и неке енергетске 
објекте), као и за обављање привредних делатности. Томе треба додати још и 
непосредан утицај на становништво путем промовисања, едукације, мотивације и 
иницирања друштвених акција, али и повратни утицај становништва на руководство 
општине, с обзиром да се оно бира на непосредним изборима. Међутим, и поред своје 
многоструке улоге, општине немају могућност да у потпуности и кроз све процесе, 
управљају енергетским токовима, јер одређени енергетски токови, у потпуности или 
делимично, нису под општинском ингеренцијом. Зато је њихов директан утицај 
највећим делом концентрисан на процес потрошње финалне енергије у јавном и 
приватном сектору, што пресудно утиче на најважније циљеве енергетске политике 
општине. 

Због свега наведеног, енергетска политика општине има више димензија у 
поређењу са енергетском политиком у производним организацијама, што неминовно 
усложњава и сам систем енергетског менаџмента. Ту посебно треба истаћи социјалну 
димензију, која поставља читав низ захтева који су често супротстављени техничким 
или економским критеријумима, али су зато веома значајни за руководство општине, 
јер директно утичу на расположење становника и њихову изборну вољу. 

Промене које се последњих година дешавају у енергетском сектору Србије, 
утичу на промену понашања  општина према овој, веома значајној области. Све више 
нараста свест да питање енергетике општине има стратешки значај, што захтева 
дефинисање дугорочних циљева политике у овој области. Одређивању циљева 
енергетске политике општине потребно је приступити систематски, што значи јасно 
дефинисање постојеће ситуације у општини, израду пројекција развоја општине, 
сагледавање тенденција промена друштвено-економских услова уопште и, посебно, 
сагледавање интензивних дешавања у подручју енергетике, како код нас, тако и у свету. 
Све ово захтева веома озбиљан и дуготрајан рад надлежних у општинама, уз 
укључивање свих осталих заинтересованих страна. Резултат овог рада треба да буде 



5 
 

укључивање система енергетике у стратешке документе општине, у којима ће циљеви 
политике општине у области енергетике бити јасно постављени и видљиви. 

Узимајући у обзир светска искуства и специфичан оквир надлежности општина 
у нашој земљи, могуће је издвојити сет приоритетних циљева енергетске политике и 
као такве их препоручити општинама на територији Републике Србије: 

 Обезбеђивање оптималног и сигурног снабдевања енергентима и енергијом на 
територији општине, како у садашњости, тако и у будућности. 

 Смањење потрошње енергије, односно трошкова за енергију који се подмирују 
из општинског буџета, уз достизање и одржавање одговарајућег квалитета 
комуналних услуга и комфора у јавним зградама. 

 Смањење потрошње енергије у приватном и комерцијалном сектору, а да тиме 
не буде угрожен квалитет становања, односно обављања комерцијалних 
делатности. 

 Смањење потрошње енергије, односно, трошкова за енергију у јавним 
комуналним предузећима, уз достизање и одржавање одговарајућег квалитета 
комуналних услуга. 

 Употреба обновљивих извора енергије уз максимално коришћење ресурса са 
сопствене територије. 

 Стварање услова да што већем броју корисника буду доступни и приступачни 
различити енергенти (гас, топлотна енергија, електрична енергија, обновљиви 
извори енергије). 

 Стварање услова да што већем броју корисника буду доступне услуге јавних 
комуналних предузећа. 

 Смањење негативног утицаја на животну средину, како услед коришћења 
енергије, тако и услед осталих делатности. 
 

Наравно, општине могу установити и већи број циљева енергетске политике, у 
зависности од конкретних потреба и услова. Важно је истаћи да овако рангиран 
приоритет циљева енергетске политике представља одлику савременог енергетског 
менаџмента у општинама. 

Систем енергетског менаџмента представља средство за остваривање циљева 
политике општине  у области енергетике. Општине у Републици Србији још увек нису 
успоставиле систем енергетског менаџмента који је базиран на овако рангираним 
приоритетима политике општине. Мало је општина које су до сада усвојиле стратешке 
планове развоја, а међу њима су врло ретки случајеви општина које су питање 
енергетике уврстиле у стратешка разматрања. Стога је логично да општине нису ни 
разматрале могућност успостављања система енергетског менаџмента као средства за 
остваривање енергетске политике. Велики градови и неке веће општине препознале су 
нужност организованог и систематског бављења енергетиком, па су, у складу са тим, 
оформиле и одговарајуће структуре. У мањим општинама појединци из општинских 
дирекција или јавних комуналних предузећа баве се питањима енергетике. Међутим, у 
недостатку свеобухватне и конзистентне енергетске политике на локалном нивоу, 
постојећи енергетски менаџмент у градовима и општинама Републике Србије бави се 
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углавном задовољавањем растуће потражње за енергијом, било директно, било кроз 
неки облик комуналне услуге. Због тога је постојећи енергетски менаџмент највише 
фокусиран на активностима обезбеђивања оптималног и сигурног снабдевања 
енергијом (директно или кроз комуналне услуге), одржавања енергетских постројења, 
као и на планирање и реализовање нових инвестиција у њих. При томе, нарочито треба 
нагласити заокупљеност надлежних решавањем ургентних проблема одржавања 
комуналних система, с обзиром на наслеђене проблеме из прошлости. Поред тога, за 
наше општине и градове је карактеристична раздвојеност техничког од финансијског 
аспекта енергетског менаџмента, односно набавке енергената од пружања комуналне 
услуге или одржавања комуналних система и јавних зграда. Питање набавке и плаћања 
енергената дислоцирано је у финансијске службе, док особље, које се непосредно бави 
оперативним радом и које има непосредан увид у рад енергетских постројења или 
јавних зграда нема довољан утицај на поменуте активности. У таквим условима, 
питање енергетске ефикасности јавних комуналних предузећа и потрошње остало је по 
страни. Исто важи и за коришћење обновљивих извора енергије или смањење 
негативног утицаја на животну средину. Оваква ситуација суштински утиче на 
организацију и активности постојећег енергетског менаџмента у општинама и 
градовима. 

 Поједностављено речено, постојећи енергетски менаџмент уско је оријентисан 
ка техничком аспекту производње енергије или пружања комуналних услуга, па његов 
оквир углавном не прелази оперативни ниво. Такође, постојећи енергетски менаџмент 
је највећим делом фокусиран на страну производње енергије, односно пружања 
комуналних услуга, а веома мало утиче на страну потрошње енергије, односно 
коришћења комуналних услуга. Међутим, када општине и градови конципирају 
енергетску политику и када се међу приоритетне циљеве те политике постави повећање 
енергетске ефикасности у свим секторима потрошње на које општина или град имају 
утицај, систем енергетског менаџмента ће, као средство остваривања такве политике, 
добити сасвим другачији концепт и програм. Тек тада ће систем енергетског 
менаџмента општине или града одговарати ономе што се данас у свету под тим 
подразумева. 

 
2. ОПШТИНА БАБУШНИЦА 
 

2.1. Основни подаци  
 

У општини Бабушница, према попису од 2011. год., живи 12.307 становника. У 
урбаном седишту општине, у насељу Бабушници живи 4.578 становника. Насеље 
Бабушница бележи позитивни демографски тренд. У односу на 1991. годину када је 
број становника у Бабушници износио 4.256, број становника повећан је за око 7%. 

Укупна површина коју захвата општина Бабушница износи.: 529 km2 . Општина 
Бабушница се састоји од 53 насељених места. Укупна дужина путева износи 226 km. 
Удео пољопривредног земљишта износи 57%, шуме  и шумско земљиште 37% и остало 
земљиште: 6% 
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   Општина Бабушница је део Пиротског округа. Окружена је пиротском и 
белопаланачком општином са севера, бугарском границом са истока, власотиначком и 
црнотравском општином са југа и гаџиханском општином са запада. Бабушница се 
налази на магистралном путу М-9 од Лесковца ка Пироту који повезује аутопут Е-75 
(ка југу Европе) и аутопут Е-80 (ка истоку Европе). Удаљена је 65 km југоисточно од 
Ниша, 25 km југозападно од Пирота и 55 km североисточно од Лесковца. 

  Бабушничка општина је смештена у долини реке Лужнице и на обронцима 
околних планина. Река Лужница гради Лужничку котлину која има надморску висину 
између 470 и 520 метара. Бабушница се налази на 485 метара надморске висине. 
Лужничку котлину окружује Сува планина на западу, планина Руј на југу и Влашка 
планина на североистоку. Сува планина почиње од села Љуберађа и протеже се ка 
северозападу, а највиши врх у Бабушничкој општини је 1.535 метара (даље ка 
северозападу је Трем, 1.810 метара). Јужно од села Љуберађа почиње громадна планина 
Руј са највишим врхом 1.706 метара. Ова планина се продужује ка југу у Власинску 
плану, Чемерник, Бесну кобилу и даље кроз Македонију. Веома упадљив врх источно 
од Бабушнице је Столски камен са надморском висином од 1.239 метара. Он је обронак 
Влашке планине чији је највиши врх висок 1.442 метра. 

 
2.2. Природне одлике 

 
2.2.1. Рељеф 

 
Рељеф је брдско-планински и представља део Карпатско- Балканског система 

насталог у терцијеру. 
У рељефу се истиче неколико морфолошких целина ( Лужничка, Звоначка и део 

Заплањске котлине) и ниске и средње планине са највишим врхом Руј (1704 m нв) и 
најнижом тачком у кориту Лужнице у селу Мезграја (338 m нв). 

Геолошки састав је разноврстан. Могу да се сретну архајски и палеозоиски 
шкриљци и магматске стене, мезозојски кречњаци, пешчари и лапорци. У рељефу се 
посебно истиче Големи Стол (1239 m нв) који припада североисточном ободу Лужнице. 
Јужна страна је потпуно гола и каменита са сипарима и точилима, док је северна под 
буковом шумом а источна под пашњацима. За њега се каже да је „вечити стражар 
Лужнице“ тзв. Лужнички Ловћен који је изграђен од коралских кречњака. Лежи на 
огромним „резервоарима“ пијаће воде. 
 

2.2.2. Климатске карактеристике  
 

На територији општине влада умерено континентална клима са варијететом 
планинске. Клима је под утицајем Азорског антициклона и циклонских активности са 
Атлантика, Средоземног мора, Егејског мора и нешто мање под утицајем Сибира и 
Афричког континента. 
Средња годишња температура ваздуха је 11oC. 
Релативна влажност ваздуха је просечно око 74%. 
Облачност се просечно креће око 6/10. 
Годишње се просечно излучи око 607 mm падавина. 
Инсолација је око 2100 сати. 
Доминирају западни ветрови, мање северни и ретко југозападни. 
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2.2.3. Хидролошке карактеристике 
 

На хидрографске прилике значајно утичу рељеф, клима, биљни покривач, 
геолошка грађа и састав тла. Општина има сиромашну речну мрежу. Воде одлазе у 3 
речна слива преко реке Лужнице, Јерме и Коритничке реке. Највећи је слив реке 
Лужнице чија је дужина 38 km. 

Геолошка грађа и тектонски склоп условили су појаву већег броја врела и извора      
(Љуберашко, Линовско, Сурачевско, Изворско, Проваљеничко, Ресничко, Стрижевачко. 
Горњекрњинско, Радошевачко, Столско, Кијевско, Раљинско, Валнишко и друга). 
Врела и извори су различите издашности и један број је приведен намени. 

Једини термални извор на територији општине је Звоначка Бања. Термална вода 
избија из једне пукотине у кречњацима изнад бигровите терасе чија је издашност 9 
литара у секунди а температура 28 до 29 oC. Вода је изузетно лековита јер садржи 
разноврсне минерале. 

 

2.3.Електроенергетска инфраструктура  
 

Потрошачи на територији општине Бабушница снабдевају се електричном 
енергијом из трафостаница 35/10 kV "Бабушница 1", снаге 4 + 2,5 MVA и "Бабушница 
2", снаге 1 h 4 MVA. 

Напајање ових трафостаница врши се на следећи начин: 

- из трафостанице 110/35 kV "Пирот 1 " долази далековод 35 kV до трафостанице 35/10 
kV "Бабушница 2" и даље продужава до TS 35/10 kV "Бабушница 1", 

- други правац напајања је преко далековода 110 kV (који ради под напоном од 35 kV) 
из ТС 110/35 kV "Пирот 2" до разводног постројења (на планираној локацији за 
изградњу трафостанице 110/35 kV "Бабушница"), одакле један далековод 35 kV иде у 
ТС 35/10 "Бабушница 1", а други у трафостаницу 35/10/6 kV "Љуберађа". 

Постојећа мрежа 35 kV задовољава садашње потребе пословнице. Повећање 
потрошње и нови потрошачи условиће потребу за сагледавањем "доградње" постојећих 
објеката и изградњу нових објеката на овом напонском нивоу. На подручју насеља 
Бабушница изграђено је око 20 трафостаница 10/0,4 kV, од којих је највећи број 
трафостаница тима МБТС, које су зидане и лимене, а најмањи број припада типу 
стубних и типу "кула". Највећи број трафостаница 10/0,4 кV је грађевински за снагу 1 х 
630 кVА, а са уграђеним трафоима од 250, 400 и 630 кVА. 

Мрежа 10 кV у насељу је мешовита, највећим делом ваздушна, сем појединих 
деоница између трафостаница где је мрежа изведена као кабловска. Сви изводи за 
ванградско подручје су ваздушни. 

 

2.4.Топлификација и гасификација 
 

На подручју општине Бабушница није рационално увођење централизованог 
система грејања топлом водом, те из тих разлога се ни за једно насеље на територији 
општине не планира изградња система топлификације. 

На територији насеља Бабушница не постоје објекти гасоводне мреже. Како се 
обезбеђење топлотне енергије углавном врши путем индивидуалних ложишта, а као 
енергенти се најчешће користе чврсто гориво (дрво и угаљ) или електрична енергија и 



9 
 

преко локалних котларница са енергентима мазут или угаљ, то доводи до загађења 
животне средине од емисије штетних материја приликом сагоревања наведених 
енергената. Довођење природног гаса и гасификација насеља би ове штетне последице 
умањила. 

 
2.5.Водоводна мрежа 

 
У насељу Бабушница постоји изграђен систем за снабдевање водом за пиће, који 

се ослања на извориште "Љуберађа". Бабушница припада групи насеља која захват 
врше из потисног цевовода регионалног система Љуберађа – Ниш. 

Овакво стање се оцењује повољно, јер су показатељи о квалитету воде врела 
''Љуберађа'' у свему према нормама воде за пиће. Вода овог изворишта се ретко мути, 
што извориште са аспекта коришћења чини стабилним и поузданим. Остали 
структурни елементи изграђеног система водовода су у границама техничких одредби, 
од захвата воде до разводне мреже у насељу Бабушница, а према њиховом просторном 
и висинском односу. Издашност изворишта је минималног капацитета 350 l/s, а 
максималног капацитета 600 l/s и задовољава постојеће потребе. 

 
2.6. Канализациона мрежа 

 
Са територије насеља Бабушнице, систем прикупљања и одвођења отпадних 

вода је комбинован, односно врши се и општим и сепаратним системом канализационе 
мреже са директним упуштањем у реку Лужницу преко шест изливних места, без 
претходног пречишћавања. Пре упуштања у реципијент не врши се мерење количине 
отпадних вода. Код упуштања у реципијент једино Лужница има сталан ток воде. 

Остали водотоци су бујичног карактера и у значајном делу године пресуше. 
Изведена мрежа представља сегмент система за одвођење отпадних вода. Употребљене 
воде на подручју насеља по свом пореклу потичу од две категорије корисника: у већој 
мери од становништва, а у мањој од привредних предузећа (због недостатка веће 
производње, количине отпадних вода које потичу из њихових погона су занемарљиве). 

Прикупљање и одвођење отпадних вода са територије Бабушнице врши се 
канализационом мрежом која је изграђена у укупној дужини од око 22 km. Приликом 
изградње канализације коришћене су: азбест-цементне цеви (30%); бетонске цеви 
(45%); коруговане и ПВЦ цеви (25%), пречника од Ø1000mm до Ø125mm.  

Канализациони систем не представља функционалну целину и не покрива 
целокупно подручје Плана. На осталом делу подручја Плана корисници су 
оријентисани на локалне системе у виду септичких јама, што представља опасност за 
водоснабдевање низводних насеља због могућности неконтролисаног инфилтрирања 
употребљених вода из септичких јама у околину. 

Како би се очувао квалитет површинских и подземних вода, поред изградње 
канализационе мреже, неопходна је изградња и постројења за пречишћавање отпадних 
вода (у даљем тексту: ППОВ).  Након изградње канализационих система, главни 
колектор треба да прихвати све употребљене воде и одведе их до локације ППОВ. 

 

3. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 

Законом о енергетици (Сл. гласник РС бр. 145/14 , 95/18 – др.закон, 40/2021) 
уређују се циљеви енергетске политике и начин њеног остваривања, услови за 
поуздану, сигурну и квалитетну испоруку енергије и енергената, и услови за сигурно 
снабдевање купаца, услови за изградњу нових енергетских објеката, услови и начин 
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обављања енергетских делатности, начин организовања и функционисања тржишта 
електричне енергије и природног гаса, права и обавезе учесника на тржишту, заштита 
купаца енергије и енергената, начин, услови и подстицаји за производњу енергије из 
обновљивих извора и комбиноване производње електричне и топлотне енергије, права 
и дужности државних органа, положај, начин финансирања, послови и друга питања од 
значаја за рад Агенције за енергетику Републике Србије у извршавању овог закона, као 
и надзор над спровођењем овог закона. 

 
Овим законом локалне самоуправе су добиле неке обавезе и неке надлежности 

које могу бити од важности за енергетско планирање на локалном нивоу, као што су: 
 Јединица локалне самоуправе је дужна да достави податке неопходне за израду 

Програма остваривања енергетске стратегије у року од 60 дана на захтев 
Министарства, односно надлежног органа Аутономне покрајине. 

 Јединица локалне самоуправе је дужна да достави податке за припрему 
енергетског биланса у року од 30 дана на захтев Министарства, односно 
надлежног органа Аутономне покрајине. 

 Јединице локалне самоуправе дужне су да у својим плановима развоја планирају 
потребе за енергијом на свом подручју као и услове и начин обезбеђивања 
неопходних енергетских капацитета у складу са стратегијом и програмом. 

 Поред ових, јединице локалне самоуправе су овим законом стекле и друге 
обавезе и надлежности. Као што је већ напред наведено, услед комплексности 
оквира у коме настају и у коме се троше енергетске услуге одредбе читавог низа 
других закона омогућавају локалним самоуправама да планирају и спроводе 
програме и планове везане за стварање и трошење енергетских услуга. 

 
Законом о ефикасном коришћењу енергије (Сл. Гласник РС, бр. 25/2013. и 

40/2021 др.закон)  уређују се услови и начин ефикасног коришћења енергије и 
енергената (у даљем тексту: енергије) у сектору производње, преноса, дистрибуције и 
потрошње енергије; политика ефикасног коришћења енергије; систем енергетског 
менаџмента; означавање нивоа енергетске ефикасности производа који утичу на 
потрошњу енергије; минимални захтеви енергетске ефикасности у производњи, 
преносу и дистрибуцији електричне и топлотне енергије и испоруци природног гаса; 
финансирање, подстицајне и друге мере у овој области, као и друга питања од значаја 
за права и обавезе физичких и правних лица у вези са ефикасним коришћењем енергије. 
 

Закон предвиђа и формирање Фонда за енергетску ефикасност. Фонд треба да 
обавља послове у вези са финансирањем развоја и спровођења програма, пројеката и 
других активности у области енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора 
енергије у складу са Стратегијом и Програмом. Средства Фонда користиће се за 
финансирање програма, пројеката и активности које за повећање енергетске 
ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије, а нарочито за: 

 примену техничких мера ради побољшања енергетске ефикасности и коришћења 
обновљивих извора енергије у свим секторима потрошње; 

 унапређење енергетске ефикасности у свим системима, укључујући примену 
постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије; 

 увођење енергетског менаџмента и спровођење енергетских ревизија у 
индустрији, општинама и великим зградама; 

 примену Директива ЕУ у области енергетске ефикасности и обновљивих извора 
енергије; 
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 реализацију научно истраживачких и развојних програма, пројеката и студија из 
области енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и постројења за 
комбиновану производњу топлотне и електричне енергије; 

 спровођење програма обуке у области енергетске ефикасности и обновљивих 
извора енергије; 

 подизање свести свих категорија корисника о потреби и могућностима за 
повећање енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије; 

 реализацију осталих активности потребних за спровођење и праћење Програма 
остваривања Стратегије. 

 
Закон о планирању и изградњи ( "Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) 
уводи појам унапређења енергетске ефикасности кроз прописивање обавезе 
прибављања сертификата о енергетским својствима објекта. Закон о планирању и 
изградњи уводи енергетску ефикасност у примену и у области урбанистичког 
планирања. Локална самоуправа има овлашћења којима може значајно допринети 
остварењу циљева енергетске политике, као и остварењу уставних права својих грађана 
која су повезана са стварањем и коришћењем енергетских услуга.  
 

Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.129/2007,83/2014- други 
закон,101/2016-др.закон и 47/2017) даје локалној самоуправи довољно овлашћења 
омогућавајући да се она активно ангажује на унапређењу пружања енергетских услуга 
и поред тога што овај закон не садржи изричите правне норме у овом погледу. 
 

Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 
95/2018) комуналне делатности дефинише као „делатности од значаја за остварење 
животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе 
дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и 
континуитета, као и надзор над вршењем“. Многе од ових делатности није могуће 
вршити без коришћења одговарајућих енергетских услуга (водоснабдевање, 
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; управљање комуналним 
отпадом; градски и приградски превоз путника; одржавање улица и путева; и друге), а 
неке од њих се директно баве производњом енергетских услуга (производња и 
дистрибуција топлотне енергије; обезбеђивање јавног осветљења). Квалитетно 
обављање комуналних делатности није могуће без одговарајућег енергетског 
планирања. 
 
 

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања (“Сл. гласник РС", 
бр.135/04 и 25/2015) представља један од главних законских аката у области заштите 
животне средине. Овај закон позива на смањену употребу енергије, одрживу употребу 
енергије и између осталог, позива на поновно коришћење енергије, што је од велике 
важности за ублажавање климатских промена у Србији, обзиром на значајан 
потенцијал употребе отпадне топлоте. Стриктно спровођење ових одредби могло би да 
доведе до великог смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште, обзиром на 
количину отпадне топлоте која се тренутно не користи. 
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Закон о заштити ваздуха (,,Службени гласник РС”, број 36/2009,10/2013 и 
26/2021-др.закон), позива на имплементацију мере које су усмерене на смањење 
емисија гасова са ефектом стаклене баште и препоручује промоцију обновљивих извора 
енергије и мера енергетске ефикасности. Овај закон такође предвиђа симултану 
припрему Стратегије за заштиту ваздуха и Акционог плана који такође треба да садржи 
мере за ублажавање климатских промена. Међутим, Стратегија још увек није 
припремљена упркос истеку законског рока за њено усвајање. 
 
 
4. ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ТЕРИТОРИЈЕ 

 ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
 

4.1. Обновљиви извори енергије 
 

Због пораста потрошње енергије која ће се у будућности све теже задовољити 
ограниченим капацитетима традиционалних фосилних горива, као и због израженог 
њиховог утицаја на животну средину, намећу се Р. Србији припадајуће обавезе примене 
европских норми и стандарда у области заштите и очувања животне средине, што се 
одражава и на производњу и коришћење енергије. 
 

Значај обновљивих извора енергије огледа се у чињеници да је још 1997. године 
ЕУ издала Белу књигу о обновљивим изворима енергије. Овај политички документ је 
прописао да је циљ ЕУ да до 2020. године, у производњи електричне енергије учествују 
обновљиви извори са 20%. У дефиницију обновљивих извора енергије ушла су сва 
горива која нису фосилног порекла и то: ветар, сунце, геотермални извори, таласи, 
плима и осека, хидроенергија, биомаса, депонијски гас, гас из третмана отпадних вода и 
био гас. 
 
 
4.2. Енергија Сунца и њен потенцијал на територији општине Бабушница 
 

Снага сунчевог зрачења која доспева на Земљу износи око 175.000 TW. Та је 
енергија око 170 пута већа од енергије укупних резерви угља у свету. Капацитет 
сунчеве енергије на Земљи је, по неким проценама, око 14.000 - пута већи од целокупне 
енергије коју троши човечанство данас.  

Са гледишта енергетике, сунчева енергија представља ресурс који је на 
располагању за коришћење и супституцију значајних количина конвенционалних 
енергената. Њено ограничено коришћење је узроковано технолошким и економским 
проблемима.  

За коришћење сунчеве енергије важни су и подаци о средњој дневној суми 
енергије сунчевог зрачења по месецима, као и подаци о просечним температурама за 
исте периоде.  

Велику улогу у коришћењу сунчеве енергије имају и облик, величина зграда, 
оријентација, материјали који се користе и др. Битно је и окружење, тј. да ли има 
засенчења од стране других зграда и др. 

Број сунчаних дана у Србији је већи од 2 000 часова. Просечно сунчево зрачење 
на територији Србије је за око 40% веће од европског просека, али је још увек 
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коришћење ове енергије код нас далеко иза земаља ЕУ. У Србији је просечна вредност 
дневне инсолације на хоризонталну плочу 3-4,5 kWh/m2. 

Највећи потенцијал за коришћење соларне енергије имају градови у јужном делу 
Србије – Ниш, Куршумлија, Врање. Србија има добре услове за коришћење соларне 
енергије, али јој због цене највише одговарају соларни топлотни енергетски системи за 
загревање воде.  

Слика  4.1. Годишњи просек дневне 
енергије глобалног сунчевог зрачења 

на хоризонталну површину (kWh/m2) у 
јануару на територији Србије [1] 

Слика  4.2. Годишњи просек дневне 
енергије глобалног сунчевог зрачења 

на хоризонталну површину (kWh/m2) у 
јулу на територији Србије [1] 

 

Подаци о енергији Сунца за територију општине Бабушница [1]: 

 просечан годишњи дневни прилив енергије глобалног сунчевог зрачења 
по квадратном метру хоризонталне површине у јануару износи између 1.5 
– 1.6 (kWh/m2) (сл. 4.1).  

 годишњи просек дневне енергије глобалног сунчевог зрачења  на 
хоризонталну површину у јулу је 6.4-6.5 (kWh/m2) (сл. 4.2). 

 годишњи просек дневне енергије глобалног сунчевог зрачења  на 
хоризонталну површину  износи 4.0 - 4.2 (kWh/m2) ) (сл. 4.3). 



14 
 

 годишњи просек дневне енергије глобалног сунчевог зрачења на 
површину  са нагибом 30 и оријентацијом према југу износи 4.6 – 4.8 
(kWh/m2) (sl. 4.4). 

 

Slika 4.3. Годишњи просек дневне 
енергије глобалног сунчевог зрачења 

на хоризонталну површину (kWh/m2) на 
територији Србије [1] 

Слика  4.4. Годишњи просек дневне 
енергије глобалног сунчевог зрачења на 

површину са нагибом 30  и 
оријентацијом према југу (kWh/m2) на 

територији Србије [1] 
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Слика 4.5. Средња месечна и годишња инсолација за Бабушницу  

 

Генерално територија Јужне Србије располаже ресурсима енергије сунчевог зрачења 
који омогућавају примену "пасивних" и "активних" соларних система. 

 
 
4.3. Енергија ветра и његов потенцијал на територији општине Бабушница 
 

Енергија ветра није равномерно распоређена по Земљиној површини. Постоје 
зоне појачаног струјања ваздуха, то су зоне западних ветрова у умереним ширинама и 
зоне пасата на северним и јужним границама тропске и суптропских зона.  

Расположиве количине енергије ветра у нашој земљи су значајне посебно у 
области Јужног Баната и источне и југоисточне Србије. Изразито ветровита подручја су 
у Војводини и планинским областима јужне и источне Србије углавном изнад 100 до 
1.500 метара надморске висине. 

Основни вид енергије који се добија коришћењем ветрогенератора је електрична 
енергија. Енергетски потенцијал ветра у Србији процењен је на око 1300 MW, а могућа 
годишња производња електричне енергије из ветра на 2,3 TWh. Могуће је коришћење 
ове енергије помоћу малих аутономних јединица, међутим далеко већи значај има 
изградња великих система.  

Ветрогенератори су конструисани тако да почињу да раде при брзини ветра  
између 3 - 5 m/s.  
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Слика 4.6. Просечна годишња снага 
ветра на висини од 100m (W/m2) на 

територији Србије [1] 

Слика 4.7.Просечна укупна годишња 
енергија ветра у Србији на висини од 

100m (kWh/m2) [1] 

 

Подаци о снази ветра за територију Бабушнице [1]: 

 просечна годишња снага ветра на висини од 100 m креће се од 100 – 200 
W/m2,  

 просечна укупна годишња енергија ветра на висини од 100m креће се од 
900-1800 (kWh/m2),  

 просечна укупна енергија ветра у јануару на висини од 100m креће се од 75-
150 (kWh/m2), 

 просечна укупна енергија ветра у јулу на висини од 100m креће се од 75-150 
(kWh/m2). 

 

На основу приложених података о средњој брзини ветра, правцима дувања и 
учестаности јављања за територију Бабушнице, може се рећи да ова територија није 
погодна за изградњу ветрогенератора. 
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Слика 4.8.Просечна укупна енергија 
ветра у јануару на висини од 100m 

(kWh/m2) [1] 

Слика 4.9. Просечна укупна енергија 
ветра у јулу на висини од 100m (kWh/m2) 

[1] 

 

4.4. Енергија биомасе и њен потенцијал на територији општине Бабушница 
 

У сировине за производњу биомаса спадају различите врсте отпада, биљног и 
животињског порекла, као што су, кукурузовина, коштице од воћа, стајско ђубриво али 
и разне врсте индустријског и градског отпада. У зависности од сировине која се 
користи за добијање одређене биомасе су и њене карактеристике. 

Као земља са великим површинама обрадивог земљишта и под шумом, Србија 
има велики потенцијал за производњу биомасе, који износи око 2,4-2,6 Mtoe, годишње 
што представља око 63-68% укупног потенцијала ОИЕ. Потенцијал дрвне биомасе чини 
око 1,0 Мтое чини док више од 1,4 Mtoe чини пољопривредна биомаса. Процењено је 
да се сваке године у Србији произведе укупна количина од 12,5 милиона тона биомасе, 
од тога у Војводини око 9 милиона тона што чини око 72% [7]. 

.  
 

На основу података за територију општине Бабушница у вези површине и 
структуре пољопривредног и шумског земљишта, врсту и количину биљне производње, 
може се рећи да на територији општине Бабушница: 

 није заступљена значајна производња биљне сировинске базе за производњу 
биогорива (уљана репица, сунцокрет, соја, итд.), 
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 собзиром на податке о сточном фонду није могуће остварити значајну 
производњу биогаса, 

 није могуће остварити производњу биогорива (биодизел, биоетанол), 
 опширна студија изводљивости је неопходна како би се прецизније могло 

утврдити колики је потенцијал биомасе добијене од дрвета за њено коришћење 
у даљинском грејању и добијању електричне енергије, 

 
 

4.5. Геотермална енергија и њен потенцијал на територији општине 
       Бабушница 

 
Геотермална енергија на територији општине Бабушница налази се на 

локалитету Звоначке бање. Бање у хидрогеолошком и геотермалном тј. 
хидрогеотермалном смислу представљају локалитете у којима се врши експлоатација 
термалних вода и њихово коришћење у циљу лечења или опоравка али и очувања 
здравог организма - за балнеолошке сврхе. Коришћење геотермалне, односно 
хидрогеотермалне енергије или термалних вода у Србији се врши углавном на 
традиционалан начин у балнеолошке и спортско-рекреационе сврхе.  
  У бањама Србије нису присутни само балнеолошки ресурси њихових термалних 
вода, већ постоје значајни топлотно-енергетски ресурси које треба користити. Заправо, 
вишенаменско коришћење геотермалне енергије је у почетној фази и веома скромно у 
односу на потенцијалност и ресурсе.   
 
Табела 4.1 - Карактеристике термоминералних вода Србије (Докмановић, Крунић и др. 
2012) 

Бања Врста 
Каптаже 

Врста 
каптаже 

TDS 
g/l 

Литолошки 
састав 
хемијски 
тип 

T (○C) Q (l/s) Капацитет 
MWt 

Енерг. 
TJ/god 

1 Звоначка И 0.42 Л 
HCO3-Ca 

28 5 0,17 5,36 

Легенда (И- истражна бушотина, Б-бунар, Л- Кречњаци, С-Пескови, Г-Гранити, 

 М-метаморфити, Б-вулканити 

 

Tабела 4.2 - Смањење коришћења хидрогеотермалне енергије у Бањама Србије 
(Миливојевић, 1995, модификовано) 

Локалитет  Врста 
Кречњака 

Издашност 
kg/s 

 
Температура 

Искоришћена 
енергија 
ТЈ/год Улазна Излазна 

Звонaчка Б 4.0 36 25 5.80 
Легенда: брста коришћења: И- индустрија, Б-бунар, Ф – узгој рибе, живине, Д- грејање, 
Б- рекреација и банеологија, Г- Стакленици 

 
Док су подземне воде са температурама преко 30 оC релативно добро 

искоришћене, насупрот њима, подземне воде са температурама до 30 оC до сада у 
Србији, углавном нису биле предмет истраживања са других аспеката осим за потребе 
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водоснабдевања. Развојем система топлотних пумпи, њиховом све широм 
комерцијализацијом и апликацијом у свету, могућности вишенаменског коришћења 
ових вода значајно су увећане. 
 

 
 

Табела 4.3. - Мапа малих хидроелектрна – Бабушница 

  

Број у 
катастру 
МХЕ 

 
Назив 
МХЕ 

 
Слив 

 
Општина  

 
Река 

Инсталисани 
проток 
/m3/s/ 

 
Пад 
/m/ 

 
Снага
/kW/ 

Годишња 
производња 

/kWh/ 

Запремина 
акумулације 

/hm3/ 

Тип 
турбине 

Број 
турбинa 

203 Звоначка 
бања 

Нишава Бабушница Јерма, Звоначка 0.969 46.0 340 1.451.000 0.00 Francis 2 

204 Звонце  Нишава Бабушница Јерма, Звоначка, 
Ракитска 

 
0.620 

 
87.5 

 
390 

 
1.669.000 

 
0.00 

 
Francis 

2 

205 Ракита Нишава Бабушница Јерма, Звоначка, 
Ракитск 

 
0.350 

 
126.0

 
320 

 
1.361.000 

 
0.00 

 
Pelton 

2 

289 Модра 
стена 

Јузна 
Морава 

Бабушница Власина, 
Лужница 

3.488 27.5 855 3.654.000 0.00 Francis 2 

290 Грнчар Јузна 
Морава 

Бабушница Власина, 
Лужница 

1.650 43.5 580 2.472.000 0.00 Francis 2 

291 Стрижевац Јузна 
Морава 

Бабушница Власина, 
Лужница 

0.412 42.0 145 618.000 0.00 Francis 2 

292 Тробшинци Јузна 
Морава 

Бабушница Власина, 
Лужница, 
Рџавица 

 
0.384 

 
48.5 

 
160 

 
691.000 

 
0.00 

 
Francis 

 
2 

293 Бињинце Јузна 
Морава 

Бабушница Власина, 
Лужница, 
Јабланица 

 
0.190 

 
77.5 

 
105 

 
455.000 

 
0.00 

 
Pelton 

 
2 

294 Љуберађа Јузна 
Морава 

Бабушница Власина, 
Лужница, 
Мурговица 

 
1.650 

 
25.0 

 
345 

 
1.483.000 

 
0.00 

 
Francis 

 
2 

295 Радињинце Јузна 
Морава 

Бабушница Власина, 
Лужница, 
Мурговица 

 
1.054 

 
31.0 

 
260 

 
1.106.000 

 
0.00 

 
Francis 

2 

296 Сип Јузна 
Морава 

Бабушница Власина, 
Лужница, 
Мурговица 

 
0.912 

 
36.5 

 
255 

 
1.092.000 

 
0.00 

 
Francis 

2 

297 Стрелац Јузна 
Морава 

Бабушница Власина, 
Лужница, 
Мурговица, 
Валинишка 

0.570 45.0 180 938.000 0.00 Francis 2 

299 Лука  Бабушница Власина, 
Тегошница 

0.615 96.0 430 1.843.000 0.00 Francis 2 

300 Раков Дол  Бабушница Власина, 
Тегошница 

0.168 96.5 125 527.000 0.00 Pelton 2 



20 
 

 
5. АНАЛИЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ У СЕКТОРУ ЗГРАДАРСТВА 
    ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА У 2016. ГОДИНИ 
 
 
 
Зграде образовно – васпитних установа  
 
 Предшколско образовање у насељу Бабушница организовано је путем Предшколске  
установе "Дечија радост" и вртића који похађа 120 детета. Површина објекта 
задовољава критеријум 7,5m2 по кориснику, а не задовољава критеријум 30 m2 по 
комплексу. 
 
Основно образовање одвија се путем ОШ "Деспот Стефан Лазаревић" Бабушница. 
Површина комплекса задовољава потребе. 
 
Средње образовање одвија се путем гимназије "Вук Караџић" и Средње техничке 
школе које су смештене у истом објекту. Површина комплекса школе задовољава 
потребе. 
 
 
Зграде здравствених установа  
 
Здравствена заштита на подручју Плана се обавља путем Дома здравља. 
 
Зграде установа социјалне заштите  
 
Социјална заштита становника насеља Бабушница врши се путем Центра за 
социјални рад. Обзиром на неповољну демографску структуру становника у 
Бабушници, недостаје установа за смештај остарелих лица. 
 
Зграде установа културе  
 
Делатност културе одвија се путем Дома културе са биоскопском салом и 
библиотеком, који се налази у центру насеља. 
 
Зграде установа спорта  
 
Од објеката спорта, изграђен је спортски центар са фудбалским игралиштем са 
пратећим садржајима (свлачионице, ресторан и собе за смештај) и објектима за 
мале спортове (рукомет, кошарка, тенис). 
 
 
5.1. Анализа укупнe потрошње енергије подсектора јавне зграде у oпштини  
       Бабушница у 2016. години  
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Табела 5.1. Преглед енергије и другихх релевантних карактеристика јавних зграда 
Јавна зграда Категорија Поткатегорија Година 

изградње 
Година 

последње 
значајне 

реконструк
ције 

Укупан 
број 

корисника 

Капацитет Број 
повремених 
корисника 

Укупна 
површина 

зграде 
(m2) 

Грејна 
површина 

зграде 
(m2) 

Укупна 
запремина 

зграде 
(m3) 

Грејна 
запремина 

зграде 
(m3) 

Дом културе Институције културе Дом културе 1945-1960 2008/2015 20 
  

1385 920 4432 2944 
ЈКП Комуналац Административни објекти 

 
1919-1945 1970/1975 16 

  
85 85 272 276.25   

1978/1980 
       

МУП Административни објекти Зграда 1 1945-1960 1992 48 
  

320 320 1024 1024 
Зграда 2 

         

Општина Административни објекти 
 

1971-1980 2015 66 61 12307 1186 1186 3795.2 3795.2 
РФЗО Административни објекти Остало 1953 

 
1 

 
3 173.24 162.5 450.43 422.5 

СУД Административни објекти 
 

1963 1987 0 
  

0 0 0 0 
Гимназија “Вук 

Караџић” 
Образовне институције Школа 1971-1980 

 
259 480 

 
2064 2064 6604.8 6604.8 

Зграда спорта и 
културе 

1981-1990 
    

197 197 630.4 630.4 

Дом ученика 1919 
 

34 34 
 

491 491 1571.2 1571.2 
 

О.Ш. “Деспот Стефан 
Лазаревић “ 

Образовне институције Основна школа нов. з. 1974 2014 0 
  

2100 1914 6720 6124.8 
Радионица 1960 2000 0 

  
230 180 736 576 

Трпез. и кухиња 1980 2014 0 
  

580 538 1856 1721.6 
Фискултурна сала 1968 2014/2016 0 

  
500 456 1600 1459.2 

Амбуланта 1960 1986 0 
  

110 110 352 352 
Стари срез 1892 1987/2011 0 

  
820 652 2624 2086.4 

 
О.Ш. “Братство 

Звонце” 

Образовне институције с. Звонце 1980 
 

44 70 
 

1268 830 4057.6 2656 
с. Нашушковица 1991 

 
4 20 

 
135 68 432 217.6 

с. Ракита 1945-1960 
 

5 20 
 

144 94 460.8 300.8 
с. Пресека 1985 

 
6 20 

 
178 90 569.6 288 

О.Ш. “Добринка 
Богдановић Стрелац” 

Образовне институције с.Стрелац 1945-1960 
 

42 50 20 652 600 1956 1800 
с.Стрелац-Дом уч. 1985 

 
18 50 20 347 360 1041 1080 

О.Ш. “ Светозар 
Марковић“ Љуберађа 

Образовне институције Љуберађа 1962 
 

30 50 20 1149 560 3447 1680 

С. Горчинци 1962 
 

8 20 10 273 110 819 330 
О.Ш. „Младост“ В. 

Боњинце 
Образовне институције с.Боњинце 1948 

 
31 80 

 
1253 500 4009.6 1600 

с. Модра стена 1945-1960 
 

8 20 
 

100 56 320 179.2 
с.Завидинце 1945-1960 

 
6 20 

 
100 56 320 179.2 

Предшколкса 
установа. “Дечја 

радост“ 

Образовне институције Предшколска 
установа 

1971-1980 2003/2008 138 150 
 

2021 1316 6467.2 4211.2 

 
Дом здравља “Др.  

Јован Ристић” 

Здравствени центри Домови здравља З1 
  

63 
  

3110.6 1596 9953.92 5107.2 

Домови здравља З2 
  

17 
      

с.В.Боњинце 
  

3 
      

с.Љуберађа 
  

2 
      

с.Стрелац 
  

2 
      

с.Звонце 
  

2 
      

Укупно 
  

                  

Наставак табеле 5.1 - Преглед енергије и другихх релевантних карактеристика јавних зграда  
Јавна зграда Годишња 

потрошња 
Остали 

енергенти 
Јединица 
осталих 

Годишња 
потрошња осталих 

Годишња потрошња 
осталих енергената 

Годишњи трошкови за 
електричну 

Годишњи трошкови 
за остале енергенте 

Укупни годишњи 
трошкови за 
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електричне 
енергије (kWh) 

енергената енергената (kWh) енергију(РСД) (РСД) енергенте (РСД) 

Дом културе 38702 Дрво m3 60 100800 449862.54 198000 647862.54 
ЈКП Комуналац 5520 Дрво m3 14 23520 30139.2 42000 72139.2 

МУП 25000 Лож уље t 9 102510 260000 500000 760000 
Општина 56733 Лож уље l 6999 79718.61 633834.81 905247.86 1601982.67  

Дрво m3 17 28560 
 

62900 
 

РФЗО 19173 
  

0 0 239150.39 0 0 
СУД 0 

  
0 0 0 0 0 

 
 

Гимназија “Вук Караџић” 

29676 Дрво m3 100 168000 372510 600000 972510 
Угаљ t 40 200000 

0 
    

168000 
 

168000 
22092 Дрво m3 20 33600 260000 198000 458000 

Угаљ t 20 100000 
 
 

О.Ш. “Деспот Стефан 
Лазаревић “ 

0 
  

0 0 0 0 0 
0 

  
0 0 0 0 0 

0 
  

0 0 0 0 0 
0 

  
0 0 0 0 0 

0 
  

0 0 0 0 0 
0 

  
0 0 0 0 0 

 
О.Ш. “Братство Звонце” 

8400 Дрво m3 66 110880 101317.87 212850 314167.87 
4500 Дрво m3 4 6720 54278.88 12900 67178.88 
4700 Дрво m3 8 13440 56689.76 25800 82489.76 
4000 Дрво m3 10 16800 48246.62 32250 80496.62 

О.Ш. “Добринка 
Богдановић Стрелац” 

0 Дрво m3 70 117600.00 288436.23 249259.82 537696.05         

О.Ш. “ Светозар Марковић“ 
Љуберађа 

1596 Угаљ t 16 80000 159129.18 261765 420894.18  
Дрво m3 48 80640 

 
158400 158400 

72 Дрво m3 7 11760 0 23100 23100 
О.Ш. „Младост“ В. 

Боњинце 
4800 Дрво m3 50 84000 62714.43 127741.94 190456.37 
1200 Дрво m3 6 10080 15678.6 15329.03 31007.63 
1500 Дрво m3 6 10080 19598.26 15329.03 34927.29 

Предшколкса установа. 
“Дечја радост” 

81855 Лож уље l 9500 108205 930000 1300000 2230000 

 
 

Дом здравља “Др. Јован 
Ристић” 

89530 Лож уље m3 20 227800 1495046.3 2542421.11 4037467.41 

25760 Лож уље m3 7 79730 430447.4 889847.39 1320294.79 
7360 Дрво m3 10 16800 122986 33000 155986 
4530 Дрво m3 5 8400 76396.3 16500 92896.3 
4100 Дрво m3 5 8400 68511 16500 85011 
6250 Лож уље m3 10 16800 104437 33000 137437 
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 Наставак табеле 5.1 - Преглед енергије и другихх релевантних карактеристика јавних зграда  
Јавна зграда Јединична цена 

електричне енергије 
(РСД/ kWh) 

Остали 
енергенти 

Јединична цена 
осталих енергената 

(РСД/ kWh) 

CO2 услед потрошње 
електричне енергије 

(kg) 

Емисија CO2 услед 
потрошње осталих 

енергената (kg) 

Укупна емисија 
CO2 (kg) 

Годишња 
потрошња воде 

(m3) 

Годишњи 
трошкови за воду 

(РСД) 
Дом културе 11.62 Дрво 1.96 30961.6 30240.00 61201.60 1772.70 47597.05 

ЈКП Комуналац 5.46 Дрво 1.79 4416 7056.00 11472.00 120 3222 
МУП 10.40 Лож уље 4.88 20000 25627.50 54195.50 50 12000 

8568.00 
Општина 11.17 Лож уље 11.36 45386.4 19929.65 73884.05 107 4261.15 

Дрво 2.20 
 

8568.00 
РФЗО 12.47 

 
 15338.4 

  
31 2304.36 

СУД      
 

  
 

Гимназија “Вук 
Караџић” 

12.55 Дрво 1.63 23740.8 50400.00 144140.80 720.00 152066.52 
Угаљ 70000.00  

0 
 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 
11.76896614 Дрво 1.48 17673.6 10080.00 62753.60 192.00 85922.52 

Угаљ 35000.00 
 

О.Ш. “Деспот Стефан 
Лазаревић “ 

        
        
        
        
        
        

 
О.Ш. “Братство Звонце” 

12.06 Дрво 1.92 6720 33264.00 39984.00 0 0 
12.06 Дрво 1.92 3600 2016.00 5616.00 0 0 
12.06 Дрво 1.92 3760 4032.00 7792.00 0 0 
12.06 Дрво 1.92 3200 5040.00 8240.00 0 0 

О.Ш. “Добринка 
Богдановић Стрелац” 

 
Дрво 2.12 0 35280.00 35280.00 0 0 

О.Ш. “ Светозар 
Марковић“ Љуберађа 

99.71 Угаљ 3.27 1276.8 28000.00 29276.80 0 18334.11  
Дрво 1.96 0 24192.00 24192.00 0 0 

0.00 Дрво 1.96 57.6 3528.00 3585.60 0 0 
О.Ш. „Младост“ В. 

Боњинце 
13.07 Дрво 1.52 3840 25200.00 29040.00 0 0 
13.07 Дрво 1.52 960 3024.00 3984.00 0 0 
13.07 Дрво 1.52 1200 3024.00 4224.00 0 0 

Предшколкса установа. 
“Дечја радост” 

11.36 Лож уље 12.01 65484 27051.25 92535.25 1914 83845 

 
 

Дом здравља “Др. Јован 
Ристић” 

16.70 Лож уље 11.16 71624 56950.00 128574.00 250 328041 
16.71 Лож уље 11.16 20608 19932.50 40540.50 0 0 
16.71 Дрво 1.96 5888 5040.00 10928.00 0 0 
16.86 Дрво 1.96 3624 2520.00 6144.00 0 0 
16.71 Дрво 1.96 3280 2520.00 5800.00 0 0 
16.71 Дрво 1.96 5000 5040.00 10040.00 0 0 

Укупно 
   

357639.20 551122.90 893423.70 5187.70 739898.07 

 
 
Табела 5.2 - Преглед годишњих вредности основних индикатора потрошње електричне енергије и топлотне енергије 

Javna zgrada 
Специфична 
потрошња 

Специфична 
потрошња 

Специфична 
потрошња топлотне 

Специфична 
потрошња 

Специфични 
трошкови 

Специфични 
трошкови 

Специфични 
трошкови топлотне 

Специфични 
трошкови 
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електричне 
енергије по 
јединици 
површине 

објекта (ЈЗЕ1) 
(kWh/m2) 

електричне 
енергије по 
кориснику 

(ЈЗЕ2) 
(kWh/кор.) 

енергије по јединици 
грејане површине 

објекта (ЈЗГ1) 
(kWh/m2) 

топлотне енергије 
по кориснику 

(ЈЗГ2) (kWh/кор.) 

електричне енергије 
по јединици 

површине објекта 
(ЈЗТЕ1) (РСД/m2) 

електричне 
енергије по 

кориснику (ЈЗТЕ2) 
(РСД/кор) 

енергије по јединици 
грејане површине 

објекта (ЈЗТГ1) 
(РСД/m2) 

топлотне енергије 
по кориснику 

(ЈЗТГ2) (РСД/кор.) 

Дом културе 27.94 1935.10 109.57 5040.00 324.81 22493.13 215.22 9900.00 

ЈКП Комуналац 64.94 345.00 276.71 1470.00 354.58 1883.70 494.12 2625.00 

МУП 78.13 520.83 320.34 2135.63 812.50 5416.67 1562.50 10416.67 

Општина 47.84 859.59 91.30 1640.59 534.43 9603.56 816.31 14668.91 

РФЗО 110.67 19173.00 0.00 0.00 1380.46 239150.39 0.00 0.00 

СУД         

Гимназија “Вук 
Караџић” 

14.38 114.58 178.29 1420.85 180.48 1438.26 290.70 2316.60 

44.99 649.76 272.10 3929.41 529.53 7647.06 403.26 5823.53 

О.Ш. “Деспот Стефан 
Лазаревић “ 

        

        

        

        

О.Ш. “Братство Звонце” 

6.62 190.91 133.59 2520.00 79.90 2302.68 256.45 4837.50 

33.33 1125.00 98.82 1680.00 402.07 13569.72 189.71 3225.00 

32.64 940.00 142.98 2688.00 393.68 11337.95 274.47 5160.00 

22.47 666.67 186.67 2800.00 271.05 8041.10 358.33 5375.00 

О.Ш. “Добринка 
Богдановић Стрелац” 

1.39 0.00 122.50 2800.00 288.72 6867.53 259.65 5934.76 

               

О.Ш. “ Светозар 
Марковић“ Љуберађа 

1.39 53.20 286.86 5354.67 138.49 5304.31 750.29 14005.50 

0.26 9.00 106.91 1470.00 0.00 0.00 210.00 2887.50 

О.Ш. „Младост“ В. 
Боњинце 

3.83 154.84 168.00 2709.68 50.05 2023.05 255.48 4120.71 

12.00 150.00 180.00 1260.00 156.79 1959.83 273.73 1916.13 

15.00 250.00 180.00 1680.00 195.98 3266.38 273.73 2554.84 

Предшколкса установа. 
“Дечја радост” 

40.50 593.15 82.22 784.09 460.17 6739.13 987.84 9420.29 

Дом здравља “Др. Јован 
Ристић” 

28.78 1421.11 142.73 3615.87 480.63 23730.89 1593.00 40355.89 

 1515.29  4690.00  25320.44  52343.96 

 2453.33  5600.00  40995.33  11000.00 

 2265.00  4200.00  38198.15  8250.00 

 2050.00  4200.00  34255.50  8250.00 

 3125.00  8400.00  52218.50  16500.00 
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Табела 5.3 - Преглед годишњих вредности основних индикатора потрошње воде 

Јавна зграда 
Специфична потрошња воде по јединици 

површине објекта (ЈЗВ1) (m3/m2) 
Специфична потрошња воде по 

кориснику (ЈЗВ2) (m3/кор.) 
Специфични трошкови воде по јединици 

површине објекта (ЈЗТВ1) (РСД/m2) 
Специфични трошкови воде по 
кориснику (ЈТЗВ2) (РСД/кор.) 

Дом културе 1.28 88.64 34.37 2379.85 

ЈКП Комуналац 1.41 7.50 37.91 201.38 

МУП 0.16 1.04 37.50 250.00 

Општина 0.09 1.62 3.59 64.56 

РФЗО 0.18 31.00 13.30 2304.36 

СУД     

Гимназија “Вук Караџић” 

0.35 2.78 73.68 587.13 

0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 

0.39 5.65 174.99 2527.13 

О.Ш. “Деспот Стефан 
Лазаревић “ 

    

    

    

    

    

    

О.Ш. “Братство Звонце” 

0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

О.Ш. “Добринка Богдановић 
Стрелац” 

0.00 0.00 0.00 0.00 

        

О.Ш. “ Светозар Марковић“ 
Љуберађа 

0.00 0.00 15.96 611.14 

0.00 0.00 0.00 0.00 

О.Ш. „Младост“ В. Боњинце 

0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Предшколкса установа “Дечја 
радост” ,Бабушница 

0.95 13.87 41.49 607.57 

Дом здравља “Др. Јован 
Ристић” 

0.08 3.97 105.46 5207.00 
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6. АНАЛИЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ У СЕКТОРУ САОБРАЋАЈА 
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА У 2016. ГОДИНИ 

 
6.1. Возила у власништву општине Бабушница  

 
 
 

МАЗДА 6 
2,0 бензин, 165кс, 2013. гоидина производње 
 

Потрошено динара Потрошено литара Пређено km Просечна потрошња 
887.269,25 дин 6.771,16 литара 78.106  8,7 лит/100km 

 
 
ШКОДА СУПЕРБ 
2,0 дизел, 140кс, 2013. гоидина производње 
 

Потрошено динара Потрошено литара Пређено km Просечна потрошња 
630.250,96 дин 4.651,1 литара 69.679  6,7 лит/100km 

 
 
МАЗДА 3 
2,2 дизел, 150кс, 2015.година производње 
 

Потрошено динара Потрошено литара Пређено km Просечна потрошња 
162.711,53 1.207,97 литара 19.081  6,3 лит/100km 

 
 
 

6.2. Јавни превоз у општини Бабушница   
 
Јавни превоз у Бабушници обухвата линије Бабушница - околна села, а међуградски 
саобраћај организован је линијама ка Белој Паланци, Пироту, Власотинцу, Лесковцу, 
Нишу и ка другим већим насеЉима у Србији. 
 

АУТОБУСИ 

 

Аутобус 1:NEOPLAN CENTRLINER N4409 

Кубикажа: 6 871, КС:206 кс, година производње: 2006., погонско гориво: дизел 

Потрошено динара Потрошено литара Пређено km Просечна потрошња 
848.837,00 5681,63 26400 0,22 л/км 

 

Аутобус 2: NEOPLAN CENTRLINER N4409 

Кубикажа: 6871, КС:206 кс, година производње: 2005., погонско гориво:дизел 

Потрошено динара Потрошено литара Пређено km Просечна потрошња 
629.916,00 4.216,30 20.595 0,20 l/km 
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Аутобус 3: NEOPLAN CENTRLINER N4409 

Кубикажа: 6871, КС:206 кс, година производње: 2005, погонско гориво:дизел 

Потрошено динара Потрошено литара Пређено km Просечна потрошња 
1.104.636,00 7.939,81 31.416 0,25 l/km 

 

Аутобус 4: IVECO DAILY 50C15V 

Кубикажа: 3000, КС:107кс, година производње: 2007, погонско гориво:дизел 

Потрошено динара Потрошено литара Пређено km Просечна потрошња 
487.859,00 3.262,45 13.992 0,23 l/km 

 
6.3. Укупна потрошња горива и енергије сектора саобраћај општине Бабушница  
 

Општина поседује три путничка возила, једно са бензинским мотором и два са 
дизел моторима, као и четри аутобуса са дизел моторима. Ова возила су у току 2016. 
год. потрошила 6.771,16 литара бензина и  26.959,26 литара дизел горива у 2016. 
години. Укупна пређена километража свих ових возила је 259.269 км, или око 37.038,00 
км/возилу. Постоји простор за уштеду на трошковима за гориво, али је прво неопходно 
разматрати појединачна возила. Код возила које користи бензин као гориво, као једну 
од мера могуће је анализирати уградњу инсталације и резервоара за ЛПГ чиме би се 
значајно смањили трошкови горива и емисија CО2. 
 
 
7. АНАЛИЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ У СЕКТОРУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА  

ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА У 2016. ГОДИНИ 
 
7.1. Увод 
  

Јавна расвета код нас представља комуналну делатност са веома великим 
потенцијалом за уштеду енергије. У 2006. години укупна потрошња електричне 
енергије за потребе јавног осветљења у Србији износила је 428 GWh, односно 1,58 % 
укупне потрошње електричне енергије у земљи. Процењени годишњи трошак за 
утрошену енергију на јавно осветљење износи око 25 милиона ЕУР за целу Србију. 
Јавно осветљење представља посебну категорију потрошње у тарифном систему, а 
обрачунски елемент је активна снага. Просечан годишњи број часова рада система је 
4015. 

Да би ефекти пројекта били оптимални, потребно је детаљније упознати 
ситуацију у јавном осветљењу, типичне проблеме у његовом функционисању. 

Из горе наведене поделе јасно се види да су критеријуми квалитета за различите 
групе система суштински другачији. Док се за осветљење путних праваца као главни 
критеријум поставља безбедност учесника у саобраћају, код осветљења пешачких 
површина додатно се јавља и естетски критеријум, док се код декоративног осветљења 
додатни акценат ставља на наглашавање детаља објекта који се осветљава.  

Квалификација стања у систему јавног осветљења може се вршити на основу 
индикатора енергетске ефикасности. Они се могу формулисати на неколико начина: 
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потрошња електричне енергије за јавно осветљење по становнику годишње (kWh/ст. 
год.), потрошња електричне енергије за јавно осветљење по појединачном извору 
светлости (kWh/свет. год.), потрошња електричне енергије за јавно осветљење по км 
осветљене улице (kWh/km год.) и сл. Иако у Србији до сада није рађена свеобухватна и 
детаљна анализа потрошње енергије за јавно осветљење, на основу неких испитивања 
мањег обима могуће је са сигурношћу тврдити да је она врло висока и то далеко изнад 
просека европских земаља. На слици 7.1 приказане су просечне годишње потрошње 
електричне енергије у јавном осветљењу у Србији за неколико општина и поређење са 
одговарајућим подацима ЕУ и Аустрије. 

 
Слика 7.1 - Просечна годишња потрошња електричне енергије по светиљци 

 
Укратко, основне карактеристике стања система јавног осветљења у Србији су: 

 застарелост и опште лоше стање светиљки, 
 незадовољавајући квалитет осветљења, 
 релативно велика потрошња електричне енергије, 
 Високи трошкови за електричну енергију и одржавање, 
 Изражен негативан утицај на животну средину услед масовног коришћења 

живиних сијалица, које се углавном непрописно одлажу после употребе. Такође, 
веома је изражено тзв. светлосно загађење због неадекватних фотометријских 
карактеристика светиљки. 
Опште стање јавног осветљења у општинама Србије, како у погледу квалитета 

осветљења тако и у погледу енергетске ефикасности, није задовољавајуће. 
Енергетски ефикасно јавно осветљење подразумева: 
 коришћење ефикасних извора светла (савремене технологије),  
 коришћење ефикасних светиљки (ради спречавања светлосног загађења),  
 праћење трошкова и потрошње јавног осветљења (катастар светиљки, база 

података потрошње, итд),  
 пројектовање јавног осветљења у складу са нормама,  
 ефикасно управљање јавним осветљењем,  
 редовно одржавање и смањење трошкова одржавања.  
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7.2. Општи подаци о сектору јавног осветљења општине Бабушница 
 
Табела 7.1 - Преглед јавне расвете у општини Бабушница  

Снаге извора (W) Укупно 
 

% 
 

Број P(кW) Број (%) P (%) 
ИНЦ   80 125 250 400 700 0       
Инкандесцентне (ужарено 
влакно) 

1 сиј/стуб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 сиј/стуб 0 0 0 0 0 0 

ПМХyб, ЦФЛ и МЛ   80 125 250 400 700 0       
Хибридне живине, компактне 
флуоресцентне и остале 

1 сиј/стуб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 сиј/стуб 0 0 0 0 0 0 

ХПМ   80 125 250 400 700 1180       
Жива високог притиска 1 сиј/стуб 0 1180 0 0 0 1180 147.5 98.91 96.59 

2 сиј/стуб 0 0 0 0 0 0 
ХПС   80 125 250 400 700 0       
Натријум високог притиска 1 сиј/стуб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 сиј/стуб 0 0 0 0 0 0 
МХ   80 125 250 400 700 0       
Метал халогене 1 сиј/стуб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 сиј/стуб 0 0 0 0 0 0 
Укупан број стубова 1193 

  

Укупан број светиљки/сијалица 1193 
Укупна инсталирана снага сијалица (кW) 152.7 
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Табела 7.2 - Основни показатељи енергије и трошкова за јавну расвету у 2016. години 
Енергетски индикатори за 2016. годину Вредност 

ЈОЕ1 Број светиљки по становнику (свет./ст.) 0.10 
ЈОЕ2 Просечна снага светиљке јавног осветљења (кW) 0.13 
ЈОЕ3 Број светиљки по км осветљених улица (свет./кm)   
ЈОЕ4 Потрошња електричне енергије за јавно осветљење по светиљци (kWh год./свет.) 365.00 
ЈОЕ5 Потрошња електричне енергије за јавно осветљење по становнику годишње (kWh год./ст.) 35.00 
ЈОЕ6 Потрошња електричне енергије за јавно осветљење по км осветљених улица годишње (kWh год./км)   
Специфични трошкови система јавног осветљења Вредност 
Специфични годишњи бруто трошак за електричну енергију   
ЈОТЕ1 По светиљци (РСД год./свет.) 43352.65 
ЈОТЕ2 По становнику (РСД год./ст.) 519.58 
ЈОТЕ3 По км осветљених улица (РСД год./km)   
Специфични годишњи бруто трошак за одржавање   
ЈОТО1 По светиљци (РСД год./свет)   
ЈОТО2 По становнику (РСД год./ст.)   
ЈОТО3 По км осветљених улица (РСД год./km)   
Специфични годишњи бруто трошак за систем јавног осветљења   
ЈОТУ1 По светиљци (РСД год./свет)   
ЈОТУ2 По становнику (РСД год./ст.)   
ЈОТУ3 По км осветљених улица (РСД год./km.)   
Учешће укупних трошкова за јавно осветљење у годишњем буџету општине (%)   
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8. ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2023. ГОДИНЕ 

Општина Бабушница, као јединица локалне самоуправе, у складу са Законом о 
ефикасном коришћењу енергије,  доноси Програм енергетске ефикасности за период од 
2020. до 2023. године.   
Програм енергетске ефикасности садржи: 

1) Планирани циљ уштеда енергије, који је у складу са планираним циљевима 
Стратегије, Програма остваривања Стратегије и Акционог плана; 

2) Преглед и процену годишњих енергетских потреба, укључујући процену 
енергетских  својстава објеката; 

3) Предлог мера и активности које ће обезбедити ефикасно коришћење енергије, и 
 то: 
(1) План енергетске санације и одржавања јавних објеката које користе органи  
      јединице       локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа чији је 
      оснивач јединица локалне самоуправе, 

     (2) Планове унапређења система комуналних услуга, 
(3) Друге мере које се планирају у смислу ефикасног коришћења енергије; 

4) Носиоце, рокове и процену очекиваних резултата сваке од мера којима се предвиђа 
    остваривање планираног циља; 
5) Средства потребна за спровођење програма, изворе и начин њиховог обезбеђивања. 
 

8.1.  Планирани циљеви уштедe енергије 

Енергетска политика Србије усвојена је 2005. године. Наведеном политиком 
дефинисани су циљеви и инструменти којима Влада Србије треба да развија енергетски 
сектор у погледу: безбедног и поузданог снабдевања енергијом, заштите животне 
средине, власништва, тржишног пословања, инвестиција, енергетске ефикасности, 
нових обновљивих извора енергијe, повезивања са регионом и шире, мера социјалне 
заштите и др. У складу са привредно-економским развојем Србије и са енергетском 
праксом и стандардима за земље кандидате за ЕУ, овом Енергетском политиком 
посебно се наглашава потреба за успостављањем одговарајућег правног, 
институционалног, финансијског и регулаторног оквира, потребног за одрживи развој 
енергетског сектора.  

Елементи енергетске политике Србије приказани су на слици 8.1.  
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Слика 8.1 -  Елементи енергетске политике у Србији 

 
Као главни циљеви енергетске политике препознати су:  

1. Безбедно, квалитетно, поуздано и разноврсно снабдевање енергијом у циљу 
уравнотежавања испорука са захтевима по свим облицима енергије,  

2. Одржавање, ревитализација и модернизација постојеће и изградња нове 
поуздане инфраструктуре за потребе производње и коришћења енергије,  

3. Смањење увозне енергетске зависности, првенствено стварањем стабилних 
услова за улагања у истраживање и градњу нових енергетских извора (нарочито 
на истраженим објектима неискоришћеног хидропотенцијала) и улагања у 
осталу енергетску инфраструктуру,  

4. Стварање одговарајућег законодавног, институционалног, финансијског и 
регулаторног оквира за охрабривање учешћа приватног сектора и улагања у све 
аспекте енергетске инфраструктуре,  

5. Стварање услова за веће коришћење обновљивих извора енергије, комбиноване 
производње електричне и топлотне енергије (ЦХП) и коришћење фосилних 
горива са чистим технологијама,  

6. Успостављање конкурентног тржишта за обезбеђивање енергије у областима у 
којима за то постоји могућност (производња и снабдевање) у складу са 
концептом регионалног тржишта енергије, уз регулисање монополских мрежних 
активности,  
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7. Обезбеђење институционалних и финансијских подстицаја за унапређење 
енергетске ефикасности и смањење енергетског интензитета у свим секторима, 
од производње до потрошње енергије,  

8. Одржива производња и коришћење енергије у односу на заштиту животне 
средине и међународна сарадња у овој области, нарочито око смањења емисије 
гасова стаклене баште (ГХГ),  

9. Подршка истрживањима, развоју и промоцији нових, чистих и ефикасних 
енергетских технологија и вођењу енергетске политике на стручним и научним 
основама.  

 
Основни инструменти за спровођење Политике подељени су у четири групе и то:  

a. Системски (нпр. обезбеђивање подстицајних мера за имплементацију 
програма енергетске ефикасности, нових обновљивих извора и чистих 
технологија, укључујући и употребу енергетски ефикасних уређаја 
прихватљивих за животну средину),  

b. Законодавни (нпр. преиспитивање постојећих и доношење нових законских 
аката, техничких стандарда и прописа у области градње енергетских и других 
објеката, а посебно у циљу повећања енергетске ефикасности),  

c. Институционални и организациони (нпр. оспособљавање Јединице за 
енергетску ефикасност за успешно промовисање и спровођење Владиног 
програма енергетске ефикасности, укључујући и предлагање одговарајуће 
регулативе за његово подстицање) и  

d. Економско-социјални.  
 

8.1.1. Планирани циљеви уштеде енергије који проистичу из Стратегијe развоја 
енергетике до 2025. године /14/ 

Стратегија развоја енергетике до 2025. године /14/, усвојена 2014. год., има 
енергетску, еколошку, економску, законодавну, организациону, институционалну и 
образовну димензију. Обухвата период до 2025. године у којем ће се смењивати, како 
садашње и будуће технологије, тако и промене у диверсификацији и начину управљања 
ресурсима и енергијом, предвиђа законодавне, економске, организационе, 
институционалне, информационе, образовне, саветодавне и промотивне мере за њену 
реализацију.  

За потребе планирања развоја енергетског сектора дефинисана су два сценарија 
финалне потрошње енергије у периоду до 2030. године:  

-   Referentni scenario („business as usual”) i  

-  Сценарио са применом мера енергетске ефикасности. 

Први сценарио подразумева наставак досадашње праксе у производњи и потрошњи 
енергије, док се други сценарио заснива на максималној примени мера енергетске 
ефикасности у свим фазама енергетског циклуса. 

У референтном сценарију специфични показатељи потрошње енергије (количина 
енергије по јединици створеног БДП) у индустрији, пољопривреди и неенергетској 
потрошњи задржани су идентични као у базној 2010. години. Прогнозирани раст 
потрошње енергије у овим, производним секторима је везан за предвиђени привредни 
раст. За потребе прогнозе потрошње енергије у сектору саобраћаја предвиђен је раст 
потрошње од 0,5% годишње. За раст потрошње енергије у сектору домаћинстава и 
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сектору остали потрошачи, усвојене су просечне стопе раста из периода 2001-2010. 
година. 

Сценарио са применом мера енергетске ефикасности (ЕЕ) предвиђа примену 
мера у циљу смањења потрошње финалне енергије у складу са обавезама из Уговора о 
оснивању Енергетске заједнице („Службени гласник РС”, број 62/06) и у складу са 
Директивом 2006/32/ЕЗ о енергетској ефикасности код крајње потрошње и енергетским 
услугама. Ове мере се првенствено односе на стамбени, комерцијални и јавноуслужни 
сектор, сектор индустрије и сектор транспорта и доводе до 9% уштеде у финалној 
потрошњи 2018. године у односу на Референтни сценарио. Последично долази до 
релативног смањења потрошње енергије (смањење у односу на јединицу БДП) у 
производним и услужним секторима (индустрија, пољопривреда, јавни и комерцијални 
сектор, грађевинрство), док би у сектору саобраћаја и домаћинства требало да дође и до 
апсолутног смањења потрошње у односу на базну годину. 

 У оба сценарија се предвиђа повећање учешћа ОИЕ у бруто финалној потрошњи 
на 27% до 2020. године, као и одговарајућа промена у структури коришћења енергената 
у појединим секторима (Табела 3.2.). 

У сектору домаћинства и остали потрошачи (јавни и комерцијални сектор) 
предвиђа се мање коришћење угља и деривата нафте, као и електричне енергије за 
топлотне потребе, а повећање потрошње обновљивих извора енергије, топлотне 
енергије и природног гаса. Промена структуре у сектору саобраћаја се односи 
првенствено на веће коришћење биогорива које би до 2020. године требало да учествује 
са 10% у финалној потрошњи у сектору саобраћаја. 

Потрошња електричне енергије до 2025/2030. године у оба сценарија расте. У 
Референтном сценарију расте константно у целом периоду, сагласно историјском 
тренду који прати, док у Сценарију са мерама енергетске ефикасности, ове мере чине да 
тај тренд буде заустављен до 2020. године. Након тога, без обзира на и даље присутне 
мере енергетске ефикасности, пораст потрошње електричне енергије, услед раста 
привредних активности у апсолутном износу, превазилази уштеду по основу мера 
енергетске ефикасности.  

Приоритетне активности:  

 -  Енергетске реконструкције у сектору зградарства;  

-  Увођење система енергетског менаџмента у јавни сектор. 

Законске обавезе израде енергетских биланса на нивоу јединица локалних 
самоуправа и осталих субјеката у систему енергетског менаџмента се морају доследно 
спроводити и министарство задужено за послове енергетике ће успоставити квалитетан 
информациони систем за праћење функционисања система енергетског менаџмента и 
евалуацију и верификацију остварених уштеда енергије. Информисање и едукација 
јавности о потреби унапређења енергетске ефикасности и могућностима коришћења 
обновљивих извора енергије, је врло битан предуслов за жељену промену ка 
рационалнијем трошењу енергије и избору енергената, коришћењу ефикаснијих уређаја 
и технологија. Битно је стварање свести у друштву о драгоцености енергије и потреби 
њеног рационалног коришћења. 

Стратегија промовише и коришћење различитих, локално доступних 
енергетских потенцијала. Еколошки одрживо коришћење угља и/или ОИЕ за 
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недовољно развијена подручја посебно Јужне и Источне, као и делова Западне Србије, 
представља прилику за њихов бржи развој. 

 

8.1.2. Планирани циљеви уштеде енергије који проистичу из Програмa 

остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године /15/ 

Стратешки циљеви у области топлотне енергије дефинисани су Стратегијом 
енергетике:  

- обезбеђење топлотне енергије за сигурно снабдевање широке потрошње и 
индустрије уз стриктно поштовање норми заштите животне средине;  

- повећање енергетске ефикасности у производњи, дистрибуцији и снабдевању 
топлотном енергијом;  

- повећање удела коришћења обновљивих извора енергије (ОИЕ) и 
диверсификација коришћених енергената;  

- одрживо пословање енергетских субјеката који се баве производњом, 
дистрибуцијом и снабдевањем топлотном енергијом. 

 Закон о ефикасном коришћењу енергије прописује да су сви власници котлова 
снаге веће од 20 кW дужни да обезбеде спровођење редовне контроле процеса 
сагоревања у циљу утврђивања степена корисности котлова, као и да предузму мере са 
циљем достизања вредности прописаних величина стања сагоревања. 

 Законом о енергетици дефинисан је појам повлашћеног произвођача топлотне 
енергије - који користе обновљиве изворе енергије и при томе испуњавају услове у 
погледу енергетске ефикасности, а подстицајна средства додељује јединица локалне 
самоуправе Јединицe локалне самоуправе водe регистар повлашћених произвођача 
топлотне енергије и дужне су да најмање једанпут годишње обавештавају министарство 
надлежно за послове рударства и енергетике о подацима садржаним у овом регистру. 

Техничке мере за обезбеђење топлотне енергије за сигурно снабдевање потрошача 
и повећање удела ОИЕ код топлотних извора: 

Имплементација пројеката који се односе на унапређење топлотних извора 
топлана: изградња нових топлотних извора, гашење дотрајалих и неусловних 
котларница, конверзија горива, прелазак на коришћење ОИЕ, уградња екстерних 
економајзера на димни тракт ради искоришћења отпадне топлоте димног гаса, 
унапређење система за аутоматску контролу топлотних извора, ЦХП постројење.  

 Индикатори за праћење реализације активности: процентуално побољшање 
ефикасности система кроз унапређење ефикасности топлотних извора, процентуално 
повећање учешћа обновљивих извора енергије као основног горива, процентуално 
повећање удела когенеративних постројења у системима даљинског грејања. 

Област обновљивих извора енергије: 

Стратешки циљеви Републике Србије у области обновљивих извора енергије 
дефинисани су Стратегијом енергетике. За сваки циљ дефинисани су параметри на 
основу којих се прати његова реализација. Повећање производње енергије из ОИЕ 
важно је због смањења увозне зависности, подизања нивоа енергетске безбедности и 
заштите животне средине. Националним акционим планом за коришћење ОИЕ 
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планирано је да до 2020. године Република Србија достигне учешће од 27% ОИЕ у 
укупној бруто финалној потрошњи енергије Републике Србије и удео од најмање 10% 
ОИЕ у бруто финалној потрошњи енергије Републике Србије у саобраћају. Сходно томе 
формирана је табела мерљивих циљева. 

Табела 8.1 - Индикатори у вези са обновљивим изворима енергије 
Мерљиви циљ 2023. 
Учешће ОИЕ у укупној бруто финалној потрошњи енергије Републике Србије 
(%) 

27 

Учешће ОИЕ у бруто финалној потрошњи енергије Републике србије у 
саобраћају у (%) 

10 

Укупно пројектовано нето смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште 
коришћењем ОИЕ (t CO2eq) 

19.333.265,00 

Пројектовано нето смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште 
коришћењем ОИЕ у саобраћају (t CO2eq) 

726.684,00 

 

Задовољење циљева у области обновљивих извора енергије узроковано је, 
између осталог, и потребом да се смањи емисија гасова са ефектом стаклене баште. 
Циљеви везани за повећање учешћа обновљивих извора и смањење емисије гасова са 
ефектом стаклене баште су у директној вези.  

Кроз пројектовано нето смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште 
коришћењем обновљивих извора енергије (19.333,265 Gg CO2eq у односу на почетних 
14.833,472 Gg CO2eq у 2009. години, требало би да се до 2021. године постигне додатно 
смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште за 4.499,793 Gg CO2eq. То чини око 
55% намераваног национално одређеног доприноса за 2030. годину. Даљом 
реализацијом пројеката у области обновљивих извора енергије у периоду 2021-2030. 
година, додатно ће се повећати допринос обновљивих извора енергије смањењу емисије 
гасова са ефектом стаклене баште. 

  

8.1.3. Планирани циљеви уштеде енергије који проистичу из Aкционoг планa  за 
енергетску ефикасност /16/      

 
Мере енергетске ефикасности у зградарству које предвиђа Акциони план: 
 Увођење хитних мера за примену постојеће регулативе за топлотну изолацију, са 

информативном кампањом према потенцијалним власницима и закупцима, како 
би се креирала потражња на тржишту и извршио притисак на тржишне актере за 
одговарајућом градњом енергетски ефикасних зграда и система;  

 Увођење концепта и одредби енергетске ефикасности у законодавство;  
 Развој новог регулаторног оквира са увођењем концепта општих захтева за 

постизање енергетских карактеристика зграда, и енергетског сертификовања 
зграда, у складу са Директивом 2002/91/EC о енергетским карактеристикама 
зграда;  

 Увођење шема енергетског означавања и минимума захтева за ефикасношћу код 
енергетских потрошачких уређаја и опреме;  

 Регулативу за увођење индивидуалног мерења и обрачун енергетских трошкова 
у складу са стварном потрошњом;  

 Мере за промовисање нискоенергетских зграда и примену одрживих извора 
енергије у зградама (посебно активних и пасивних соларних система).  
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Мере енергетске ефикасности које се могу применити за сектор домаћинства:  
 Континуирано спровођење кампања за подизање свести грађана,  
 Означавање уређаја за домаћинство ознаком енергетске ефикасности као 

показатељем класе енергетске ефикасности и усвајање минималних прописа – 
стандарда;  

 За физичка и правна лица која користе обновљиве изворе енергије предвидети 
подстицајна средства намењена за пројекте енергетске ефикасности.  

 
Мере енергетске ефикасности које се могу применити на комерцијално услужни 
сектор:  

 Спровођење редовних енергетских прегледа котлова за грејање и система за 
климатизацију;  

 Континуирано спровођење кампањa за подизање свести запослених у услужном 
сектору;  

 Обезбеђивање правним лицима која користе обновљиве изворе енергије 
могућности коришћења подстицајних средства намењених за пројекте 
енергетске ефикасности;  
 

Мере енергетске ефикасности које произилазе из законских надлежности и обавеза 
градова и општина: 

 Доношење Програма енергетске ефикасности у складу са Стратегијом и 
Акционим планом. Програм се доноси на период од 3 године и садржи: Предлог 
мера енергетске ефикасности, динамику и начин спровођења као и обим 
потребних средстава и начин њиховог обезбеђења;  

 Доношење годишњег Плана енергетске ефикасности ради спровођења Програма 
енергетске ефикасности;  

 Управљање енергијом у зградама, односно објектима које користи, што поред 
активности везаних за побољшање енергетске ефикасности, обухвата и 
упознавање запослених са мерама енергетске ефикасности;  

 Информисање грађана о могућностима побољшања енергетске ефикасности и 
значају и ефектима примене мера;  

 Утврђивање подстицајних мера за побоЉшање енергетске ефикасности на свом 
подручју;  

 Увођење критеријума енергетске ефикасности у поступку јавних набавки роба, 
услуга и радова приликом куповине или закупа зграда;  

 Обезбеђивање енергетских прегледа зграда чија је корисна површина већа од  
500 m2;  

 Достава података Министарству за израду Програма остваривања Стратегије, за 
израду енергетског биланаса.  

 
Циљане годишње уштеде кроз енергетску ефикасност за домаћинства за 2018. 

годину су утврђене на нивоу од 2,6% финалне потрошње енергије у сектору из 2010. 
године. План поставља веома ниске циљеве за побољшање енергетске ефикасности у 
домаћинствима, оправдавајући ово сиромаштвом и недостатком одговарјуће 
регулативе. 
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Трећи акциони план за енергетску ефикасност Републике Србије припремљен је 

за период до 2018. године.  Циљ предвиђене укупне уштеде енергије у 2018. години, 
како је утврђено у оквиру 1.АПЕЕ износи 0,7524 Mtoe, што представља 9% референтне 
потрошње енергије у 2008. години.  

У табели 4 сумарно су приказани секторски и општи циљеви за 2015. и 2018. 
годину са оствареним уштедама енергије према најновијим подацима и проценом 
очекиваних уштеда енергије у 2018. години. На основу прикупљених и обрађених 
података процењује се да су закључно са 2015. годином остварене уштеде од 0,37 Mtoe, 
што представља 93% уштеда предвиђених за период од 2010. до 2015. године односно 
око 50% циља који треба остварити закључно са 2018. годином. 
 
Табела 8.2 - Национални индикативни циљ и његово остварење 
Национални наговештени циљ за 2018. 0,7524 (Mtoe) 
Национални наговештени циљ за 2015. 0,3975 (Mtoe) 
Подела циљева по 
секторима 

Секторски циљ Остварена уштеда у  
2014. (Mtoe) 

Пројектована 
уштеда у 2015. 
(Mtoe) 

Plan uštede u 2018. 
(Mtoe) 

2015 2018 На 
основу 
мера 
(ОПД) за 
2014. 

На основу 
мера (ОПД) 
за 2014. 

 На 
основу 
мера 
(ОПД)  

На 
основу 
мера 
(ОПД)  

Сектор 
домаћинства 

0,00766 0,1403 0,109  0,1308 0,2776  

Јавни и 
комерцијални 

сектор 

0,06203 0,1346 0,07524 0,00486 0,0961 0,1581  

Сектор индустрија 0,1556 001668  0,0471411 0,0566 0,1227  
Сектор саобраћаја 0,1032 0,2107  0,07207 0,0865 0,1940  

Укупно (Мтое) 0,3975 0,7524 0.18424 0.12407 0.3700 0.7524  
0.3083 

Укупно (GWh) 4.623 8.750 2.143 1.443 4.303 8.750  
3.586 

Проценат (%) (у 
поређењу  са ЕСД 

референтном 
потрошњом од 8.11 

Мтое 

 
4.7% 

 
9% 

 
3.69% 

 
4.43% 

 
9% 

  

 
Иако је за период од 2016. до 2018. године предвиђен најзахтевнији циљ уштеда 

од  0,3824 Мтое или око 50% укупног циља за период од 2010. до 2018. године, процена 
могућих уштеда као резултат мера представљених у поглављу 3.3.2 указује на то да у 
2018. години циљ може бити остварен, уз услов да већина мера буде у потпуности 
имплементирана у предвиђеним роковима, да се додатно појачају капацитете за 
спровођење АПЕЕ и обезбеди инвестирање најисплативијих мера. 
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8.2.  Преглед и процена годишњих енергетских потреба 

Табела 8.3 - Циљне вредности специфичне енергије за грејање по јединици површине за 
различите типове јавних зграда 
Врста зграде  Максимална дозвољена 

годишња потрошња за грејање 
по јединице грејане површине 

за постојеће објекте (kWh/ 
m2)  

Реална очекивана годишња 
потрошња за грејање по 

јединице грејане површине 
за постојеће објекте (kWh/ 

m2)  

Очекивана годишња 
потрошња електричне 
енергије по јединице 
грејане површине за 

(kWh/ m2)  
Управне и пословне 
зграде  

65 78 20 

Зграде намењене 
образовању  

75 90 10 

Зграде намењене 
здравству и социјалној 
заштити (укључујући и 
вртиће)  

120 145 30 

Зграде намењене 
туризму и 
угоститељству  

100 120 30 

Зграде намењене спорту 
и рекреацији  

90 108 10 (60 за унутрашње 
базене)  

Зграде намењене 
трговини и услужним 
делатностима  

80 96 30 

Стамбене зграде са 
једним станом 

75 ≥100 ≤75 

Стамбене зграде са 
више станова 

70 ≥100 ≤70 
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Табела 8.4 - Преглед потенцијала за унапређење енергетске ефикасности у погледу потрошње енергије за грејање у јавним зградама 

 

Грејна 
површина 

(m2) 

Укупан 
потенцијал за 

смањење 
потрошње 
енергије за 

грејање (kWh) 

Максимални 
очекивани 

потенцијал у 
смањењу 

потрошње 
енергије за 

грејање 
(kWh/m2) 

Максимални 
очекивани 

потенцијал у 
смањењу 

трошкова за 
енергију за 

грејање (РСД) 

Специфични 
максимални 
очекивани 

потенцијал у 
смањењу 

трошкова за 
топлотну 
енергију 
(РСД/m2) 

Укупан реални 
потенцијал за 

смањење потрошње 
енергије за грејање 

(kWh) 

Реални 
очекивани 
потенцијал 
у смањењу 
потрошње 
енергије за 

грејање 
(kWh/m2) 

Реални 
очекивани 
потенцијал 
у смањењу 
трошкова 

за енергију 
за грејање 

(РСД) 

Специфични 
реални 

очекивани 
потенцијал у 

смањењу 
трошкова за 
енергију за 

грејање 
(РСД/m2) 

Дом културе 920.00 41000.00 44.57 80535.71 87.54 29040.00 31.57 57042.86 62.00 

ЈКП Комуналац 85.00 17995.00 211.71 32133.93 378.05 16890.00 198.71 30160.71 354.83 

МУП 320.00 81710.00 255.34 398546.48 1245.46 77550.00 242.34 378255.78 1182.05 

Општина 1186.00 31188.61 26.30 354163.51 298.62 15770.61 13.30 179083.79 151.00 
РФЗО 162.50 0.00 0.00   0.00 0.00   

СУД          

Гимназија “Вук Караџић” 

2064.00 213200.00 103.29 347608.70 168.42 182240.00 88.29 297130.43 143.96 

197.00 0.00 0.00 / / 0.00 0.00 / / 

491.00 96775.00 197.10 143424.03 292.11 96775.00 197.10 143424.03 292.11 

О.Ш. “Деспот Стефан Лазаревић “ 

1914 0 0   0.00 0   

180 0 0   0.00 0   

538 0 0   0.00 0   

456 0 0   0.00 0   

110 0 0   0.00 0   

652 0 0   0.00 0   

О.Ш. “Братство Звонце” 

830.00 48630.00 58.59 93352.23 112.47 36180.00 43.59 69452.68 83.68 

68.00 1620.00 23.82 3109.82 45.73 600.00 8.82 1151.79 16.94 

94.00 6390.00 67.98 12266.52 130.49 4980.00 52.98 9559.82 101.70 

90.00 10050.00 111.67 19292.41 214.36 8700.00 96.67 16700.89 185.57 

О.Ш. “Добринка Богдановић Стрелац” 600.00 28500.00 47.50 60407.35 100.68 19500.00 32.50 41331.35 68.89 

О.Ш. “ Светозар Марковић“ Љуберађа 
560 118640.00 211.86 388197.50 693.21 110240.00 196.86 360712.17 644.13 

110 3510.00 31.91 6894.64 62.68 1860.00 16.91 3653.57 33.21 

О.Ш. „Младост“ В. Боњинце 

500.00 46500.00 93.00 70714.29 141.43 39000.00 78.00 59308.76 118.62 

56.00 5880.00 105.00 8941.93 159.68 5040.00 90.00 7664.52 136.87 

56.00 5880.00 105.00 8941.93 159.68 5040.00 90.00 7664.52 136.87 

Предшколкса установа. “Дечја радост” 1316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Дом здравља “Др. Јован Ристић” 

1596.00 36280.00 22.73 404912.37 253.70 0.00 0.00 0.00 0.00 
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8.3.  Преглед мера и активности 

8.3.1. Пројекти енергетске ефикасности у јавним и стамбеним зградама 
 
Рационално управљање енергетским ресурсима у јавним и стамбеним зградама и 

подизање свести о енергетској ефикасности битно је из више разлога. Основни разлози 
су: 

 да би се смањили годишњи трошкови за енергију и воду,  
 да би се одржали потребни стандарди амбијенталних услова у просторијама,  
 да би се планирала неопходна средства за обнову, модификацију и одржавање,  
 да би се планирале инвестиционе мере или доносиле правовремене и конкретне 

одлуке у вези подизања нивоа енергетске ефикасности.  
 
Основни разлози за развој и припрему пројеката енергетске ефикасности у 

јавним и стамбеним зградама могу се груписати у неколико категорија: 
 економски разлози (високи трошкови за енергију, високи трошкови текућег и 

инвестиционог одржавања, итд.), 
 постизање вишег комфора (температура, осветљење, влага, вентилација и др.), 
 технички разлози, 
 заштита животне средине (смањење емисије CО2, смањење емисија осталих 

штетних продуката сагоревања, супституција енергената), 
 законска ограничења. 
 

Постојеће стање енергетске ефикасности у Србији у области јавних и стамбених 
зграда тешко је поуздано проценити. Оно се генерално може окарактерисати као 
незадовољавајуће, што значи да постоје значајни потенцијали за уштеду енергије. 
Утврђивање постојећег стања отежано је низом неповољних околности, од којих се 
неке посебно издвајају: 

 
 Често непостојање података о карактеристикама објеката (нпр. грађевинско 

стање, стање инсталација, попис потрошача у објекту, време коришћења и сл.) 
или показатеља енергетске ефикасности дефинисаних на било који начин. 
Подаци који су расположиви су врло непоуздани. 

 Непостојање систематског и континуалног праћења потрошње енергије и воде у 
јавним зградама. 

 Непостојање политике оштина у области енергетике, ни програма енергетског 
менџмента у општинама. 

 Низак ниво обавештености корисника јавних зграда о могућностима побољшања 
енергетске ефикасности у објектима. 

 Непостојање радног места енергетског менаџера у систематизацији радних места 
општине, итд. 

 
Расположиви подаци за јавне и стамбене објекте у Србији, приказани у наставку, 

упућују на нерационално коришћење енергије у појединим секторима и у појединим 
типовима јавних објеката. 

 
Административне установе: Просечна годишња потрошња топлотне енергије од 

319 kWh/m2 у општинским административним зградама у Србији значајно је виша у 
односу на сличне објекте у другим земљама: 90 - 150 kWh/m2 (Швајцарска и Аустрија) 
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и 110 - 128 kWh/m2 (Немачка). Просечна специфична потрошња електричне енергије у 
општинским административним зградама у Србији је 64 kWh/m2 што је 3,7 пута више 
него у Немачкој. Просечна специфична потрошња воде у општинским 
административним зградама је преко 20 пута већа него у Немачкој. 

 
Школске установе: Просечна годишња потрошња топлотне енергије од 192 

kWh/m2 у школама у Србији већа је у односу на школе у Аустрији и Немачкој (90 – 154 
kWh/m2). Просечна специфична потрошња електричне енергије у школама у Србији је 
19 kWh/m2 што је 2,7 пута више него у Немачкој. Просечна специфична потрошња воде 
у школама у Србији износи 0,93 m3/m2 и преко 6,2 пута је већа негo у Немачкој. 

Пројекти енергетске ефикасности у јавним и стамбеним зградама представљају 
скуп практичних решења за проблеме идентификованих енергетских губитака, који су 
при томе потпуно технички и финансијски разрађени.  

Прелиминарна енергетска анализа подразумева процену енергетске ефикасности 
зграда према одговарајућим енергетским индикаторима. Другим речима, врши се 
поређење израчунатих индикатора у затеченим условима са одговарајућим 
индикаторима енергетски ефикасних објеката сличне намене. 

Индикатори енергетске ефикасности, у односу на које се врши поређење, могу се 
третирати као циљне вредности. Стварни (затечени, текући) енергетски индикатори 
зграда пореде се са одговарајућим циљним вредностима. Циљне вредности за 
потрошњу топлотне и електричне енергије (и потрошњу воде) у старим и новим 
зградама могу се пронаћи у националним стандардима (или стандардима и примерима 
из других земаља).  

 
 

Табела 8.5 - Индикатори потрошње топле воде по станару или особи у општим зградама 

 
 
 
 
Табела 8.6 - Потенцијали за уштеду енергије у јавним зградама 
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Табела 8.7 - Табела зграда са основним закључцима на основу анализе расположивих података 
Назив зграде Основни закључци 
 
 
Дом културе 

Зграда Дома културе, површине 1385 m2, изграђена је у периоду 1945-60. год. Последње значајније реконструкције су рађене 2008. и 
2015.год. Специфична потрошња топлотне енергије  и специфични трошкови топлотне енергије по јединици површине износе 109,57 kWh/m2 
и 215,22 РСД/m2. Потенцијал за уштеду топлотне енергије на годишњем нивоу за грејање износи 31,57 kWh/m2, односно 62,00 РСД/m2. 
Специфична потрошња електричне енергије и специфични трошкови за електричну енергију  износе 27,94 kWh/m2  и 324,81 РСД/m2. 
ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ УВОЂЕЊЕ ЛЕД СВЕТИЉКИ ЗА ПОТРЕБЕ УНУТРАШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА.  

 
 
ЈКП Комуналац 

Зграда ЈКП Комуналац, површине 85 m2, изграђена је у периоду 1919-45. год. Последње значајније реконструкције су рађене у периоду 1970-
1980.год. Специфична потрошња топлотне енергије  и специфични трошкови топлотне енергије по јединици површине износе 276,71 kWh/m2 
и 494,12 РСД/m2. Потенцијал за уштеду топлотне енергије на годишњем нивоу за грејање износи 198,71 kWh/m2, односно 354,83 РСД/m2. 
Специфична потрошња електричне енергије и специфични трошкови за електричну енергију  износе 64,94 kWh/m2 и 354,58 РСД/м m2.  
ОБЈЕКАТ ИМА ВРЛО НЕПОВОЉНЕ ПОКАЗАТЕЉЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ. ЕНЕРГЕТСКИ ЈЕ НЕЕФИКАСАН. НЕОПХОДНО 
ЈЕ СПРОВЕСТИ МЕРЕ "УТОПЉАВАЊА ЗГРАДЕ", ТЈ. ИЗВРШИТИ ИЗОЛАЦИЈУ ФАСАДЕ И ПРОМЕНУ СТОЛАРИЈЕ. ПРЕПОРУЧУЈЕ 
СЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕГЛЕД ЗГРАДЕ. 

 
 
МУП 

Зграда МУП-а, површине 320 m2, изграђена је у периоду 1945-60. год. Последња значајнија реконструкција је урађена 1992.год. Специфична 
потрошња топлотне енергије  и специфични трошкови топлотне енергије по јединици површине износе 320,34 kWh/m2 и 1562,50 РСД/ m2. 
Потенцијал за уштеду топлотне енергије на годишњем нивоу за грејање износи 242,34 kWh/m2, односно 1182,05 РСД/ m2. Специфична 
потрошња електричне енергије и специфични трошкови за електричну енергију  износе 78,13 kWh/m2 и 812,50 РСД/ m2.                                                                                                                            
ОБЈЕКАТ ИМА ВРЛО НЕПОВОЉНЕ ПОКАЗАТЕЉЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ. ЕНЕРГЕТСКИ ЈЕ НЕЕФИКАСАН. НЕОПХОДНО 
ЈЕ СПРОВЕСТИ МЕРЕ "УТОПЉАВАЊА ЗГРАДЕ", ТЈ. ИЗВРШИТИ ИЗОЛАЦИЈУ ФАСАДЕ И ПРОМЕНУ СТОЛАРИЈЕ. ПРЕПОРУЧУЈЕ 
СЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕГЛЕД ЗГРАДЕ. 

 
Општина 

Зграда Општине, површине 1186 m2, изграђена је у периоду 1971-80. год. Последња значајнија реконструкција је рађена 2015. год. 
Специфична потрошња топлотне енергије  и специфични трошкови топлотне енергије по јединици површине износе 91,30 kWh/m2 и 816,31 
РСД/ m2. Потенцијал за уштеду топлотне енергије на годишњем нивоу за грејање износи 13,30 kWh/m2, односно 151,00 РСД/ m2. Специфична 
потрошња електричне енергије и специфични трошкови за електричну енергију  износе 47,84 kWh/m2 и 534,43 РСД/ m2.                                                                     
ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ УВОЂЕЊЕ ЛЕД СВЕТИЉКИ ЗА ПОТРЕБЕ УНУТРАШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА.  

 
РФЗО 

Зграда РФЗО, површине 173,24 m2, изграђена је 1953. год. Нема података о извршеним реконструкцијама зграде. За потребе грејања користи 
се електрична енергија. Специфична потрошња електричне енергије и специфични трошкови за електричну енергију  износе 110,67 kWh/m2 и 
1380,46 РСД/ m2.    НЕОПХОДНО ЈЕ ИЗВРШИТИ КОНВЕРЗИЈУ ЕНЕРГЕНТА ЗА ГРЕЈАЊЕ И ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗАМЕНИТИ 
БИОМАСОМ - ПЕЛЕТОМ. ПРЕДЛАЖЕМО УВОЂЕЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА СА КОТЛОВИМА НА ПЕЛЕТ.         

 
 
 
Гимназија “Вук Караџић” 

Зграда Гимназије, површине 2064 m2, изграђена је у периоду 1971-80. год. Специфична потрошња топлотне енергије  и специфични 
трошкови топлотне енергије по јединици површине износе 178,29 kWh/m2 и 290,70 РСД/ m2. Потенцијал за уштеду топлотне енергије на 
годишњем нивоу за грејање износи 88,29 kWh/m2, односно 143,96 РСД/ m2. Специфична потрошња електричне енергије и специфични 
трошкови за електричну енергију  износе 14,38 kWh/m2 и 180,48 РСД/ m2.  НЕОПХОДНО ЈЕ СПРОВЕСТИ МЕРЕ "УТОПЉАВАЊА 
ЗГРАДЕ", ТЈ. ИЗВРШИТИ ИЗОЛАЦИЈУ ФАСАДЕ И ПРОМЕНУ СТОЛАРИЈЕ.  ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ УВОЂЕЊЕ ЛЕД СВЕТИЉКИ ЗА 
ПОТРЕБЕ УНУТРАШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕГЛЕД ЗГРАДЕ.                                                                   
Дом ученика -  Зграда Дома ученика, површине 491 m2,  изграђена је 1919. год. Специфична потрошња топлотне енергије  и специфични 
трошкови топлотне енергије по јединици површине износе 272,10 kWh/m2 и 403,26 РСД/ m2. Потенцијал за уштеду топлотне енергије на 
годишњем нивоу за грејање износи 197,10 kWh/m2, односно 292,11 РСД/ m2. Специфична потрошња електричне енергије и специфични 
трошкови за електричну енергију  износе 44,99 kWh/m2 и 529,53 РСД/m2. НЕОПХОДНО ЈЕ СПРОВЕСТИ МЕРЕ "УТОПЉАВАЊА ЗГРАДЕ", 
ТЈ. ИЗВРШИТИ ИЗОЛАЦИЈУ ФАСАДЕ И ПРОМЕНУ СТОЛАРИЈЕ.  ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА СА ТЕРМАЛНИМ 
СОЛАРНИМ КОЛЕКТОРИМА РАДИ ПРИПРЕМЕ САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ, ТАКОЂЕ, УВОЂЕЊЕ ЛЕД 
СВЕТИЉКИ ЗА ПОТРЕБЕ УНУТРАШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА.  ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕГЛЕД ЗГРАДЕ. 

 
Табела 8.8 - Табела зграда са основним закључцима на основу анализе расположивих података - наставак 
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О.Ш. “Братство Звонце” 

Зграда О.Ш. "Братство" у с. Звонце, површине 1268 m2, изграђена је 1991. год. Специфична потрошња топлотне енергије  и специфични 
трошкови топлотне енергије по јединици површине износе 133,59 kWh/m2 и 256,45 РСД/ m2. Потенцијал за уштеду топлотне енергије на 
годишњем нивоу за грејање износи 43,59 kWh/m2, односно 83,68 РСД/ m2. Специфична потрошња електричне енергије и специфични 
трошкови за електричну енергију  износе 6,62 kWh/m2 и 79,90 РСД/ m2.  
ПРЕПОРУЧУЈУ СЕ МЕРЕ ДОБРОГ ДОМАЋИНСКОГ ПОНАШАЊА (Good Housekeeping). За сада нема потребе за посебним инвестицијама 
ради повећања енергетске ефикасности зграде. 

 
О.Ш. “Добринка Богдановић Стрелац” 

Зграда О.Ш. у с. Стрелац, површине 652 m2, изграђена је у периоду 1945-60. год. Дом ученика, површине 347 m2, изграђен је 1985.год. 
Специфична потрошња топлотне енергије  и специфични трошкови топлотне енергије по јединици површине износе 122,50 kWh/m2 и 259,65 
РСД/ m2. Потенцијал за уштеду топлотне енергије на годишњем нивоу за грејање износи 32,50 kWh/m2, односно 68,89 РСД/ m2. Специфични 
трошкови за електричну енергију  износе 288,72 РСД/ m2.  
ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА СА ТЕРМАЛНИМ СОЛАРНИМ КОЛЕКТОРИМА РАДИ ПРИПРЕМЕ САНИТАРНЕ ТОПЛЕ 
ВОДЕ.  

 
О.Ш. “ Светозар Марковић“ Љуберађа 

Зграда О.Ш. у с. Љуберађа, површине 1149 m2, изграђена је 1962. год. Специфична потрошња топлотне енергије  и специфични трошкови 
топлотне енергије по јединици површине износе 286,86 kWh/m2 и 750,29 РСД/ m2. Потенцијал за уштеду топлотне енергије на годишњем 
нивоу за грејање износи 196,86 kWh/ m2, односно 644,13 РСД/м2. Специфични трошкови за електричну енергију  износе 138,49 РСД/ m2.  
ОБЈЕКАТ ИМА ВРЛО НЕПОВОЉНЕ ПОКАЗАТЕЉЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ. ЕНЕРГЕТСКИ ЈЕ НЕЕФИКАСАН. НЕОПХОДНО 
ЈЕ СПРОВЕСТИ МЕРЕ "УТОПЉАВАЊА ЗГРАДЕ", ТЈ. ИЗВРШИТИ ИЗОЛАЦИЈУ ФАСАДЕ И ПРОМЕНУ СТОЛАРИЈЕ. ПРЕПОРУЧУЈЕ 
СЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕГЛЕД ЗГРАДЕ.  

 
О.Ш. „Младост“ В. Боњинце 

Зграда О.Ш. у с. Боњинце, површине 1149 m2, изграђена је 1962. год. Специфична потрошња топлотне енергије  и специфични трошкови 
топлотне енергије по јединици површине износе 286,86 kWh/m2 и 750,29 РСД/ m2. Потенцијал за уштеду топлотне енергије на годишњем 
нивоу за грејање износи 196,86 kWh/m2, односно 644,13 РСД/ m2. Специфични трошкови за електричну енергију  износе 138,49 РСД/ m2. 
ПРЕПОРУЧУЈЕМО МЕРЕ ЗА "УТОПЉАВАЊЕ ЗГРАДЕ", ТЈ. ИЗВРШИТИ ИЗОЛАЦИЈУ ФАСАДЕ И ПРОМЕНУ СТОЛАРИЈЕ НА ДЕЛУ 
ОБЈЕКТА КОЈИ СЕ КОРИСТИ. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕГЛЕД ЗГРАДЕ. 

 
 
О.Ш. “Дечја радост” ,Бабушница 

Зграда предшколске установе "Дечја радост" у Бабушници, површине 2021 m2, изграђена је у периоду 1971-80. год. Реконструкција објекта је 
извршена 2003. и 2008. године. Специфична потрошња топлотне енергије  и специфични трошкови топлотне енергије по јединици површине 
износе 82,22 kWh/m2 и 987,84 РСД/ m2. Потенцијал за уштеду топлотне енергије на годишњем нивоу за грејање износи 0,00 kWh/m2, односно 
0,00 РСД/ m2. Специфична потрошња електричне енергије и специфични трошкови за електричну енергију  износе 40,50 kWh/m2 и 460,17 
РСД/ m2.  
РАДИ СМАЊЕЊА ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ТЕРМАЛНИХ СОЛАРНИХ 
КОЛЕКТОРА ЗА ПРИПРЕМУ САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ. ОВАЈ ОБЈЕКАТ ИМА НАЈБОЉЕ ПОКАЗАТЕЉЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ У ОПШТИНИ БАБУШНИЦА. 

 
Дом здравља “Др. Јован Ристић” 

Зграда Дома здравља "Др Јован Ристић" у Бабушници има површину од 3110,62 РСД/m2. Специфична потрошња топлотне енергије  и 
специфични трошкови топлотне енергије по јединици површине износе 142,73 kWh/m2 и 1593,00 РСД/ РСД/m2. Потенцијал за уштеду 
топлотне енергије на годишњем нивоу за грејање износи 0,00 kWh/m2, односно 0,00 РСД/м2. Специфична потрошња електричне енергије и 
специфични трошкови за електричну енергију  износе 28,78 kWh/m2 и 480,63 РСД/m2. На овом објекту нема потенцијала за уштеду топлотне 
и електричне енергије. 
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Према начину финансирања, односно рачуноводственој категоризацији, мере 

уштеде енергије у јавним зградама и стамбеним објектима се могу поделити на: 
 

 Мере текућег одржавања објекта, које подразумевају редовне активности службе 
одржавања објекта уз минималне планиране трошкове, како би се одржавао 
пројектовани квалитет функције појединих система и објекта у целини, односно 
квалитет услова рада у објекту као и предвиђени трошкови за енергију. Мере 
текућег одржавања финансирају се из дела буџета општине намењеног за 
финансирање текућих расхода за коришћење роба и услуга одељак „текуће 
поправке и одржавање“. 

 
 Мере инвестиционог одржавања објекта, које подразумевају инвестиционо 

улагање у ревитализацију појединих система, како би се одржавао пројектовани 
квалитет функције појединих система и објекта у целини, односно квалитет 
услова рада у објекту као и предвиђени трошкови за енергију. Мерама 
инвестиционог одржавања се повећава вредност објекта, односно надокнађује се 
амортизована вредност опреме, односно објекта. Мере инвестиционог 
одржавања финансирају се из дела буџета општине намењеног за финансирање 
капиталних расхода – одељак издаци за нефинансијску имовину – издаци за 
основна средства. 

 
 Мере које изискују нове инвестиције у системе објекта, односно објекат. Ове 

мере подразумевају уградњу нових система којима се повећава вредност објекта. 
Нове инвестиције финансирају се из дела буџета општине намењеног за 
финансирање капиталних расхода - одељак за нефинансијску имовину – издаци 
за основна средства. 

 
У смислу Закона о планирању и изградњи, мере уштеде енергије у јавним и 

стамбеним зградама се могу поделити на реконструкцију, адаптацију, санацију, 
доградњу и грађење помоћних објеката. Ове мере се међу собом разликују према обиму 
и слoжености, што за собом повлачи другачије захтеве у вези са техничком 
документацијом, техничком контролом, потребним условима за извођење и потребним 
дозволама. 

Поједине мере уштеде енергије могуће је спровести само на основу 
прелиминарног снимања, а за неке је неопходно детаљно снимање објекта. Приказ 
могућих мера уштеде енергије у појединим енергетским системима јавних зграда дат је 
у виду прегледне табеле 5.3.1.8. Наравно овакве листе могу бити и знатно шире, у 
зависности од типа објекта, затеченог стања и др. 
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Табела 8.9 - Могуће мере за уштеду енергије у јавним зградама и стамбеним објектима 
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Табеле 8.9 - Могуће мере за уштеду енергије у јавним зградама и стамбеним објектима  
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Табела 8.9a - Могуће мере за уштеду енергије у јавним зградама и стамбеним објектима  
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Табела 8.9 - Могуће мере за уштеду енергије у јавним зградама и стамбеним објектима 
Могуће мере за уштеду енергије у области побољшања система грејања и 
климатизације у стамбеним зградама 
Тип мере - Конкретне мере Ниво анализе 
Мере 
домаћинског 
управљања 
енергијом 

- Затварање врата и прозора у просторијама где 
постоји грејање, 

- Ускључивање грејања ноћу и када нема никога у 
просторијама, 

- Избегавање заклањања и покривања грејних 
тела завесама, маскама и сл., 

- Временско оптимизовање грејања и припреме 
потрошне топле воде, 

- Смањење собне температуре за 1°C у сезони 
грејања. 

Прелиминарно 
снимање 

Нискобуџетске 
мере 

- Одржавање грејних тела у просторијама (замена, 
поправка цурења, подешавање и сл.), 

- Уградња термостатских вентила на грејним 
телима, 

- Уградња клапни у котловским каналима димних 
гасова, 

- Изолација цеви топловода и резервоара, 
- Уградња ефикасних пумпи за топлу воду, 
- Уградња регулационих вентила у систем развода 

топлотне енергије, 

Детаљно 
снимање 

Високобуџетске 
мере 

- Мере унапређења термотехничких система: 
- Прелазак са грејања електричном енергијом на 

грејање биомасом гасом, 
- Замена топловодних котлова ефикаснијим 

котловима,  
- Замена ложишта котла, 
- Инсталација топлотне пумпе (тип ваздух вода 

или геотермалне топлотне пумпе земља вода 
или вода-вода), 

- Инсталација уређаја за аутоматску централну 
регулацију рада система грејања и 
климатизације/хлађења са трокраким вентилом,  

- Инсталација уређаја за централно мерење 
утрошка топлоте у системима грејања, 

- Инсталација уређаја за локално мерење 
утрошка топлоте (на нивоу грејног тела), 

- Замена уређаја за климатизацију  ефикаснијим 
уређајима; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Детаљно 
снимање 
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Могуће мере (места) за уштеду енергије побољшањем термичког омотача стамбених 
зграда 
Тип мере Конкретне мере Ниво анализе 
Мере 
домаћинског 
управљања 
енергијом 

- Одржавање прозора и врата, 
- Одржавање окова столарије и сл, 
- Одржавање заптивености спојева столарије, 
- Побољшање заптивености кутија ролетни. 

Прелиминарно 
снимање 

Нискобуџетске 
мере 

- Изоловање ниша за радијаторе и кутија за 
ролетне, 

- Редуковање губитака топлоте кроз прозоре 
уградњеом ролетни и завеса, 

- Уградња термоизолационог вентила на грејним 
телима (радијаторима), 

- Израда клапни у каналима димних гасова 
котлова, 

- Изолација цевовода система за грејање, 
 

Детаљно 
снимање 

Вусокобуџетске 
мере 

Мере унапређења термичког омотача објекта: 
- Замена грађевинске столарије (прозора и 

врата) 
- Израда термоизолационог слоја на спољним 

зидовима грејаних просторија, 
- Израда термоизолационог слоја 

међуспратних конструкција испод негрејаног 
тавана, 

- Израда термоизолационог слоја 
мешуспратних конструкција изнад негрејаног 
простора (подрума, гараже и сл.). 

- Израда термоизолационог слоја код 
конструкција равних и косих кровова, 

- Израда термоизолационог слоја код 
хоризонталних (међуспратних) конструкција 
изнад спољног ваздуха 

- Израда термоизолационог слоја код 
хоризонталних (међуспратних) конструкција 
испод спољног ваздуха; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Детањно 
снимање 
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Могуће мере (места) за уштеду електричне енергије стамбених зграда 
Тип мере - Конкретне мере Ниво анализе 
Мере 
домаћинског 
управљања 
енергијом 

- Укључивање машина за шрање веша и посуђа 
сама када су пуне и по могућству у ноћном 
периоду, 

- Искључивање рачунара, телевизора и других 
уређаја када нису у употреби, 

 

Прелиминарно 
снимање 

Нискобуџетске 
мере 

- Куповина уређаја исклључиво са нисим „Stand-
by“ напајањем, 

- Искључивање уређаја преко утичнице или 
прекидачима, када нису у употреби, 

- Куповина уређаја енергетске А класе, 
- Замена старих сијалицама (на пример 

сијалицима са влакном од тунгстена или 
флуоресцетних светиљки) енергетски 
ефикасним LED слијалицама. 

Детаљно 
снимање 

Вусокобуџетске 
мере 

- Израда соларних система за грејање потрошне 
топле воде, 

- Израда соларних фотонапонских система за 
сопствене потребе. 

Детањмо 
снимање 
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8.3.2. Пројекти енергетске ефикасности у сектору јавног осветљења 
 

Јавно осветљење има неколико важних функција, односно намена, што поставља 
карактеристичне захтеве за пројектовање, извођење и одржавање система. У такве 
функције спадају: 

 
1. Осветљење путних праваца (магистрални, регионални, локални, сеоски путеви, 

главне и споредне улице, саобраћајна сигнализација, тргови); 
2. Осветљење пешачких површина (пешачке зоне, паркинг простори, игралишта, 

простори око зграда, дворишта и сл.); 
3. Декоративно осветљење (фасаде, споменици, мостови, рекламе, билборди, 

празнично осветљење и сл.). 
 

Осветљење магистралних путева и саобраћајна сигнализација су у надлежности 
предузећа за одржавање путева, док су све остале врсте осветљења (понекад и 
саобраћајна сигнализација у малим местима) у надлежности општина. 

Веома ефектна мера за повећање енергетске ефикасности је модернизација 
јавног осветљења, односно замена застарелих светиљки ефикасним, натријумовим 
изворима светлости у склопу са квалитетним светиљкама. Ова мера је са техничког 
аспекта једноставна, а њени ефекти су врло очигледни за кориснике. Принцип замене 
светлосних извора приликом модернизације је приказан у табели 6. 

 
Табела 8. 10 - Принцип модернизације јавног осветљења 

ХПМ – Жива високог притиска ХПС – Натријум високог притиска 
Снага Светлосни флукс Снага Светлосни 

флукс 
W lm W lm 

400 22000 
250 33200 

150 17500 

250 13000 
100 10700 

125 6200 
70 6600 
50 4400 

 
Евидентно је да ХПС извори светлости имају већу ефикасност, тако да се уштеде 

енергије остварују смањењем инсталисаног капацитета система за 35%-40% а за исти 
број светиљки на траси. Поред тога, радни век ХПС извора је око 12000 сaти за разлику 
од ХПМ извора чији је радни век око 4000 сaти. ХПС извори су око 50% скупљи од 
ХПМ извора, тако да уштеде у трошковима за редовно одржавање (трошак материјала, 
механизације и рада) износе око 30%. 

 
При формулисању мере модернизације јавног осветљења треба имати у виду 

следеће: 
 

1. Са заменом извора светлости увек треба вршити и замену светиљки. Нове 
светиљке треба да буду прилагођене намени, да имају ефикасан оптички блок, да 
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имају висок степен механичке заштите оптичког блока и дела са предспојним 
уређајем (IP према IEC60598), високу заптивеност протектора (IK према 
IEC60598), квалитетне предспојне елементе и да омогућавају лаку замену извора 
светлости и предспојних уређаја; 

 
2. Приликом замене светиљки треба извршити проверу стања целокупног система 

који се модернизује, поправити и заменити оно што је потребно (нпр. поправка 
оштећених стубова, ожичења контактора у трафо станицама и сл.). Ове 
интервенције ће повећати инвестицију, али ако се не изврше, могу умањити 
ефекат мере током експлоатације; 

 
3. Напајање јавног осветљења врши се из посебних "блокова" јавног осветљења 

који се налазе у оквиру трафо станица, тако да се мерење утрошене количине 
електричне енергије врши егзактно, само за конкретне изводе, што је веома 
погодно када се прикупљају подаци везани за потрошњу система пре и после 
примене мере. У вези са тим јавља се проблем дефинисања базног стања, 
односно тзв. базне линије (base line assesment) у односу на коју ће се вршити 
мерење стварне уштеде енергије. Теоријска уштеда која се остварује заменом 
извора светлости веома је велика, међутим овакви пројекти најчешће се покрећу 
због лошег квалитета јавног осветљења, што подразумева да велики део 
светиљки првобитног система уопште не ради. Због таквог базног стања може се 
десити да се након примене мера не остваре предвиђене уштеде, па чак и 
парадоксална ситуација да је реална потрошња електричне енергије након 
примене мере већа у односу на потрошњу енергије базног стања. Овај проблем 
се веома тешко превазилази. Једно од могућих решења је коришћење 
прорачунског базног стања, односно уштеда енергије и трошкова за енергију 
прорачунава се као да је првобитни неефикасни систем радио у пуном погону 
или се узима у обзир реално базно стање али се врши умањење потребне 
инвестиције за модернизацију за износ потребан за довођење постојећег система 
у пуни погон; 

 
4. Напон у систему јавног осветљења веома осцилује. Чести су случајеви да се 

живини извори повремено гасе, с обзиром да је за њих минимални радни напон 
185 V. Натријумови извори могу радити и са знатно нижим напоном уз 
сразмерно смањење осветљаја. Резултат ове појаве је да је снага извора 
светлости мања од номиналне, што утиче на потрошњу електричне енергије а 
самим тим и на одређивање базног стања, чак и када је првобитни систем био у 
пуном погону. На исти начин ова појава утиче и на измерене ефекте уштеде 
након модернизације; 

 
5. Ретко се дешава да модернизација система обухвати само замену постојећих 

светиљки. Најчешће је првобитни систем био неадекватан, па је потребно додати 
известан број светиљки ради постизања квалитетног осветљења; 

 
6. У неким општинама постоји проблем илегалних прикључака на мрежу јавног 

осветљења. Због тога је неопходно извршити преглед целе трасе предвиђене за 
замену ради откривања вишка светиљки (најчешће су окренуте ка нечијем 
дворишту) или других прикључака. 
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Поред мере модернизације јавног осветљења у смислу замене светлосних извора 
и светиљки, у свету се доста користи и мера смањења интензитета осветљености током 
периода смањеног интензитета саобраћаја. Ово је могуће постићи било искључивањем 
сваке друге светиљке, било смањењем напона напајања светиљке, чиме се смањује 
интензитет осветљаја. Овим функцијама могуће је управљати посебним управљачким 
уређајима из трафо станица или појединачним управљачким јединицама у оквиру 
самих светиљки. Важно је напоменути да је предуслов за примену оваквих система 
извршена модернизација и прелазак на натријумове или метал-халогене изворе 
светлости. Ипак, с обзиром на релативно високу цену оваквих система и још увек ниску 
цену електричне енергије, оваква решења нису довољно атрактивна за наше услове. 

 
8.3.3. Пројекти енергетске ефикасности у системима водовода и канализације 
 

У нашим општинама се сусрећу веома различити системи за снабдевање водом, 
од малих водовода којима управљају месне заједнице, до огромних фабрика воде какве 
се сусрећу у великим градовима. Ипак, без обзира на толику међусобну различитост, 
сви ови системи имају доста сличних проблема. У такве проблеме спадају: 

 
1. Стара, техничко-технолошки застарела опрема; 
2. Честа појава неконтролисаног истицања воде (цурење); 
3. Губици прерађене (питке) воде у систему; 
4. Лоше одржавање система; 
5. Предимензионирани систем водоснабдевања; 
6. Лоше дефинисан и неправилно изведен систем водоснабдевања; 
7. Неправилан избор техничко-технолошке опреме; 
8. Повећана вредност коефицијента трења у цевима; 
9. Непостојање или неадекватно мерење количине воде испоручене у систем; 
10. Непостојање или неадекватно мерење количине воде испоручене појединачним 

потрошачима; 
11. Илегални прикључци на систем итд. 

 
Томе треба додати и опште одсуство свести о директној вези између воде и 

електричне енергије потребне за њену производњу и дистрибуцију. Повећани захтеви 
за потрошњом досада су најчешће решавани пермaнентним ширењем капацитета и 
отварањем нових изворишта, што често није имало економску оправданост. Нови 
концепт развоја водоводних система мора бити окренут ка постојећим резервама у 
систему, односно смањењу губитака у дистрибуционој мрежи, и смањењу 
нерационалне употребе воде од стране самих потрошача. 
 

Применом наведених мера повећава се енергетска и економска ефикасност 
система за водоснабдевање, јер је инвестиција у санацију протока од 1 l/s (губитак у 
мрежи), од 20 до 40 пута мања од инвестиције у отварање нових погона за производњу 
и дистрибуцију. Због свега наведеног, у системима водоснабдевања у Србији постоје 
велики потенцијали за уштеду енергије. 
 

Део информација потребних за израду биланса садржан је у упитнику за 
водозахват и водовод општинског енергетског биланса, али је за потребе израде 
енергетског биланса неопходно прикупити детаљније податке као што су: 
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1. Подаци о потрошњи електричне енергије (напонски ниво, обрачунска снага, 
потрошња при вишој и нижој тарифи, реактивна енергија); 

2. Подаци о постојећим секторима система: тип водозахвата, прерада воде (опис 
технолошког процеса), резервоари и систем за дистрибуцију (опис, 
карактеристике, старост итд.); 

3. Капацитет система и карактеристичних делова система; 
4. Укупна количина произведене воде, укупна количина дистрибуиране воде, 

укупни процењени губици у систему, количина наплаћене воде; 
5. Трасе система (опис и план); 
6. Карактеристике уграђене опреме: 

a. Број, типови и карактеристике уграђених пумпи (снага, напор, проток, 
степен корисности); 

b. Врсте и карактеристике цеви по трасама (материјал, облоге, трење); 
c. Врсте и карактеристике вентила. 

7. Инсталирани мерни уређаји (врсте и диспозиција); 
8. Начин управљања системом; 
9. Начин обрачуна и наплате испоручене воде; 
10. Карактеристике система за канализацију (дужна мреже, број и карактеристике 

пумпи, врсте и старост цеви, траса система); 
11. Ако постоји, карактеристике система за прераду отпадних вода. 

 
Као и у случају осталих објеката јавне потрошње и у системима водоснабдевања 

мере енергетске ефикасности могу се поделити на нискобуџетне, средњебуџетне и 
високобуџетне. У једну од најважнијих нискобуџетних мера, које је могуће 
идентификовати након прелиминарног енергетског биланса, спада увођење система 
мерења и праћења (мониторинга) карактеристичних параметара у систему на страни 
испоруке воде, уз обавезно побољшање или реорганизацију начина одржавања система. 
Потребан број и тип мерача или давача зависи од самог система. Најважније је 
обезбедити мерење протока, притиска и утрошене електричне енергије на контролним 
границама дефинисаних подсистема и целокупног система, односно дефинисаним 
"улазима" и "излазима" (нпр. Мерење протока на излазу сектора производње питке воде 
и мерење протока на местима испоруке у дистрибутивни систем, као и мерење протока, 
односно воде која је испоручена потрошачима). Ово подразумева дефинисање јасне 
границе између дистрибутивног система и постројења за производњу или прераду воде 
(сектор бунарских поља, сектор за прераду воде, пумпна станица високог притиска), 
могуће је спровести мерење основних енергетских параметара на одговарајућим 
секторским "улазима" и "излазима". Тачност измерених података зависи од броја и 
положаја мерних места као и од квалитета мерне опреме. Да би се обезбедила тачност 
измерених података у дужем временском периоду, неопходно је мераче и даваче 
одређених физичких величина проверавати и поново баждарити ако је то потребно. У 
том смислу неопходно је поштовати упутства произвођача мерне опреме или важеће 
стандарде који дефинишу начин мерења и баждарења одговарајуће опреме. Мерење 
протока и притиска уобичајено се спроводи на главним пумпним агрегатима у пумпним 
станицама високог притиска, како би се одредиле радне криве (проток – напор, проток - 
снага, проток – степен корисности, прорачун кавитацијске резерве пумпе). Приликом 
избора и набавке мерне опреме треба обратити пажњу на врсту и тип мерних 
инструмената а избор треба спровести у складу са конкретним мерним параметрима. 
Оквирне процене су да се увођењем система мерења и праћења и побољшањем 
одржавања система може уштедети око 10% потрошње енергије у систему (не 
рачунајући отклањање цурења). 
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У средњебуџетне и високобуџетне мере у систему водоснабдевања спадају: 

1. Смањење цурења и одговарајућих губитака у мрежи; 
2. Смањење обрачунске снаге односно управљање вршним оптерећењем система; 
3. Компензација реактивне енергије; 
4. Надоградња система, уградњом савременије опреме; 
5. Уградња нових цеви у случајевима дотрајалих инсталација, 
6. Уградња цеви са мањим коефицијентом трења; 
7. Уградња пумпи са већим степеном корисности; 
8. Примена електромотора са могућношћу регулације броја обртаја; 
9. Уградња система за централизованим аутоматским управљањем; 
10.  Поновно пројектовање система и делимична замена постојеће опреме; 
11.  Остваривање побољшања у процесима одржавања техничко-технолошке    

опреме; 
12. Смањење сопствене потрошње (прерада искоришћене воде, примена третмана 

прераде и поновно коришћење техничке воде); 
13. Увођење производње електричне енергије за сопствене потребе у системима 

водоснабдевања са гравитационим водозахватом. 
Већина горе наведених мера може се применити и у малом обиму па се у таквим 

случајевима могу сврстати и у нискобуџетне мере, односно мере текућег одржавања. 
 
У водоводима наших општина губици у систему у просеку износе 30 - 50%. Зато 

мера смањења цурења има највиши приоритет. Ову меру је могуће примењивати по 
карактеристичним трасама и на тај начин изабрати обим инвестиције према 
расположивим могућностима. Цурење има двојаки ефекат на потрошњу енергије. 
Поред губитка воде, за чију производњу и дистрибуцију до места цурења је већ 
употребљена извесна количина енергије, губитак воде захтева повећање притиска у 
систему ради транспорта веће количине воде, што за собом повлачи већу потрошњу 
енергије и још интензивније цурење. Зато отклањање цурења, поред смањења губитка 
воде, омогућава и смањење притиска у систему и дужи радни век опреме. Отклањање 
цурења захтева преглед или испитивање трасе ради идентификације места цурења. 
Таква испитивања су теренска и често захтевају употребу софистициране опреме, којом 
рукују специјално обучена лица. Цурења се најчешће јављају на местима спојева цеви, 
на вентилима, на мерачима или на местима корозије цеви. Код нас су веома чести 
случајеви цурења због оштећења цеви проузрокованих радовима на различитим 
подземним инсталацијама. 

 
Веома исплативе мере за наше водоводе могу бити мере компензације реактивне 

снаге, односно повећања фактора снаге, као и уградња мерно-регулационе групе за 
управљање вршним оптерећењем пумпних постројења. 
 

Остале набројане мере енергетске ефикасности треба примењивати након што се 
цурење у систему или делу система сведе на прихватљиву меру и након што се 
обезбеди задовољавајући фактор снаге и управљање вршним оптерећењем, ако за тим 
постоји потреба. 
 

Приликом примена мера као што су уградња нових пумпи, смањење радног кола 
пумпе или коришћење електромотора са променљивим бројем обртаја треба имати у 
виду да уградња ефикасних компоненти мора бити усклађена са конструктивним 
извођењем и радним параметрима целокупног система. Другим речима, уградња 
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ефикаснијих компоненти не значи да ће се укупна ефикасност система аутоматски 
повећати у истој мери. Да би се постигли најбољи могући ефекти неопходнa је детаљна 
анализа рада појединих сектора система како би ефикасне компоненте биле уграђене на 
одговарајућим местима и тако да буду оптимално упарене са системом чиме се 
остварује највећи ефекат мере.  

 
 

8.3.4. Пројекти енергетске ефикасности у сектору јавни превоз 

 Јавни превоз мора, као колективни превоз, добити апсолутну предност и 
представљати основну алтернативу употреби индивидуалних возила. Задовољење 
потражње за превозом мора се обављати фаворизовањем јавног превоза у односу на 
индивидуални, чиме ће се смањити и загађење животне средине.  

 У циљу уравнотеженог развоја свих насеља на подручју Општине, јавни превоз 
мора имати карактеристике градског саобраћаја, пре свега у погледу фреквенције 
полазака и међустаничних растојања.  

 

8.3.5. Приоритетни циљеви Програма енергетске ефикасности 

На основу анализе постојећег стања и препознавања потенцијала зa унапређењe 
енергетске ефикасности и као последица тога смањењa емисије штетних гасова са 
ефектом стаклене баште, постављени су приоритетни циљеви Програма енергетске 
ефикасности.  

Приоритетни циљеви Програма енергетске ефикасности су следећи:  

1. Унапређење енергетске ефикасности најкритичнијих јавних зграда на 
подручју општине Бабушница и супституција скупих енергената јефтинијим, по 
могућству обновљивим изворима енергије;  

2. Подизање свести о потреби унапређења енергетске ефикасности и сталној 
потреби за рационалном потрошњом енергије;  

3. Унапређење енергетске ефикасности потрошње електричне енергије у ЈКП на 
подручју општине Бабушница;  

4. Интензивирање процеса модернизације и рационализације система јавног 
осветљења на подручју општине Бабушница;  

5. Смањење специфичне потрошње горива и постепена замена возила у возном 
парку институција у општини Бабушница возилима са мањом и еколошки 
прихватљивијом потрошњом или њихова надоградња тако да користе економичнија и 
еколошки прихватљивија горива.  

6. Концепција развоја електроенергетске мреже: Основна стратегија даљег 
развоја електроенергетског система је да створи оптимално решење сигурног, 
квалитетног и економичног снабдевања електричном енергијом потрошача.  
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8.4.  Носиоци послова, рокови и очекивани резултати 

Табела 8.11. - Преглед приоритетних циљева плана, индикатора за њихово праћење, њихових циљних вредности, носиоца реализације 
активности и извора финансирања за реализацију циљева 

Приоритетни циљ 
Индикатори1  

Циљне 
вредности 

индикатора 

Носиоци реализације 
активности 

Извори финансирања 

Унапређење енергетске ефикасности најкритичнијих јавних зграда 
на подручју општине Бабушница и супституција скупих 
енергената јефтинијим, по могућству обновљивим изворима 
енергије 

Смањење годишње потрошње 
енергије у јавним зградама 

600.000 kWh Стручне службе општине, 
спољни стручни 

сарадници 

Општински буџет, средства 
из донација и наменска 

средства из буџета 
Републике Србије 5 милионa РСД  

Број одржаних предавања у 
основним и средњим школама о 
значају рационалног коришћења 

енергије 

1 годишње по 
школи 

Стручне службе општине, 
спољни стручни 

сарадници 
Општински буџет 

Подизање свести о потреби унапређења енергетске ефикасности и 
сталној потреби за рационалном потрошњом енергије; _Број 
одржаних предавања у ЈКП о значају рационалног коришћења 
енергије 

1 годишње по ЈКП  

0,5 годишње по објекту  

Број промотивних акција на нивоу општине о значају рационалног 
коришћења енергије 

2 годишње  

Унапређење енергетске ефикасности потрошње електричне 
енергије у ЈКП на подручју општине Бабушница; 

Смањење годишних трошкова за 
електричну енергију 

500000 РСД ЈКП Средства ЈКП   

Интензивирање процеса модернизације и рационализације 
система јавног осветљења на подручју општине Бабушница; 

Број уграђених модерних и 
ефикасних сијалица које би 

замениле постојеће застареле и 
неефикасне сијалице 

600 
Стручне службе општине, 

спољни стручни 
сарадници 

Општински буџет 

Смањење специфичне потрошње горива и постепена замена 
возила у возном парку институција у општини Бабушница 
возилима са мањом и еколошки прихватљивијом потрошњом или 
њихова надоградња тако да користе економичнија и еколошки 
прихватљивија горива. 

Проценат смањења трошкова за 
гориво за моторна возила у 
институцијама у општини 

Бабушница 

10% 

Стручне службе општине, 
јавне институције и ЈКП 
на територији општине 

Бабушница 

Општински буџет, средства 
ЈКП на територији општине 

Бабушница 

 

  

 
1 Индикатори се односе на период од 2021-2023. године. 
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Табела 8.12 -  Рангирање јавних зграда према потенцијалу за остварење постављеног приоритетног циља уз наниже трошкове 
 
 

Јавна зграда 

Грејна 
површина 

(m2) 

Укупан 
потенцијал за 

смањење 
потрошње 
енергије за 

грејање (kWh) 

Максимални 
очекивани потенцијал 
у смањењу потрошње 

енергије за грејање 
(kWh /m2) 

Максимални 
очекивани потенцијал 
усмањењу трошкова 

за енергију за грејање 
(РСД) 

Специфични 
максимални очекивани 
потенцијал у смањењу 
трошкова затоплотну 

енергију (РСД/m2) 

Проценат од најбољег у 
смањењупотрошње 
енергије за грејање 

Проценат од 
најбољег у 

специфичним 
трошковима 

Дом културе 920.00 41000.00 44.57 80535.71 87.54 19.23 7.03 
ЈКП Комуналац 85.00 17995.00 211.71 32133.93 378.05 8.44 30.35 
МУП 320.00 81710.00 255.34 398546.48 1245.46 38.33 100.00 
Општина 1186.00 31188.61 26.30 354163.51 298.62 14.63 23.98 
РФЗО 162.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
СУД 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Гимназија “Вук Караџић” 

2064.00 213200.00 103.29 347608.70 168.42 100.00 13.52 
197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
491.00 96775.00 197.10 143424.03 292.11 45.39 23.45 

 
 

О.Ш. “Деспот Стефан Лазаревић “ 

1914.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
538.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
652.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
О.Ш. “Братство Звонце” 

830.00 48630.00 58.59 93352.23 112.47 22.81 9.03 
68.00 1620.00 23.82 3109.82 45.73 0.76 3.67 
94.00 6390.00 67.98 12266.52 130.49 3.00 10.48 
90.00 10050.00 111.67 19292.41 214.36 4.71 17.21 

О.Ш. “Добринка Богдановић Стрелац” 600.00 28500.00 47.50 60407.35 100.68 13.37 8.08 
О.Ш. “ Светозар Марковић“ Љуберађа 560.00 118640.00 211.86 388197.50 693.21 55.65 196.86 

110.00 3510.00 31.91 6894.64 62.68 1.65 16.91 
 

О.Ш. „Младост“ В. Бонинце 
500.00 46500.00 93.00 70714.29 141.43 21.81 11.36 
56.00 5880.00 105.00 8941.93 159.68 2.76 12.82 
56.00 5880.00 105.00 8941.93 159.68 2.76 12.82 

Предшколкса установа. “Дечја радост” 1316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
 

Дом здравља “Др. Јован Ристић” 

1596.00 36280.00 22.73 404912.37 253.70 17.02 20.37 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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9. МЕХАНИЗМИ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА  

9.1. Преглед могућих извора финансирања  
 

Општини Бабушница за финансирање предложених мера и активности на 
располагању су сопствена средства, кредити и бесповратна средства која  може  
остварити кроз разне програме ресорног Министарства Републике Србије и програме 
Европске Уније. Овде је важно нагласити да ће се могућности коришћења споменутих 
извора знатно повећати уласком Србије у Европску унију чиме ће јој на располагању 
бити и средства структурних фондова. За коришћење средстава из програма ЕУ 
потребно је велико ангажовање за пријављивање пројеката на јавне позиве у оквиру 
разних програма, што подразумева јачање људских капацитета, кроз оснивање 
посебних радних група унутар општинске управе које ће пратити расписивање јавних 
позива, као и израду предлога пројеката у складу с прописаним условима.  
 

9.2. Буџет општине Бабушница 
 

Буџет општине  доноси се сходно Закону о финансирању локалне самоуправе  
којим се уређују извори средстава, начин финансијског изравнања и коришћења 
условних дотација, као и начин финансирања сопствених послова локалне самоуправе. 
Средства буџета користе се за финансирање послова, функција и програма општине, у 
висини која је нужно потребна за њихово обављање. У претходним годинама буџет 
општине Бабушница  бележио је константан раст. Међутим, због светске финансијске 
кризе чије последице су се одразиле и на макроекономску ситуацију у држави, дошло је 
до смањења улагања у дугорочне инвестиционе активности.  

Могућност задуживања општине прецизирана је Законом о финансирању 
локалне самоуправе и истим је дата могућност узимања дугорочних кредита у сврху 
финансирања капиталних инвестиционих расхода или ради куповине капиталних 
средстава у складу са одобреним вишегодишњим планом инвестиција.  

Са становишта енергетске ефикасности нарочити значај би  имало оснивање 
Буџетског фонда за енергетску ефикасност, чијим деловањем  би се финансирали 
програми и пројекти енергетске ефикасности. 

Поступак реализације Плана и пројеката енергетске ефикасности, као и начин 
финансирања, уредиће Општинско Веће општине Бабушница, својим подзаконским 
актима. 

 
 

9.3. Јавно-приватно партнерство  
 

Јавно-приватно партнерство (ЈПП) је заједничко, кооперативно деловање јавног 
сектора с приватним сектором. Јавни сектор представља понуђача сарадње – као 
партнер који уговорно дефинише врсте и обим послова или услуга које намерава 
пренети на приватни сектор и који обављање јавних послова нуди приватном сектору. 
Приватни сектор се јавља као партнер који потражује такву сарадњу, уколико може 
остварити пословни интерес (профит) и који је дужан квалитетно извршавати уговорно 
дефинисане послове. Област јавно-приватног партнерства је релативно нови механизам 
у Србији, али представља све чешће инструмент примене. Ипак, област ЈПП је још увек 
у развојној фази. Такође, законодавни оквир за област ЈПП, није на одговарајућем 
нивоу. Сходно наведеном, а у циљу ефикаснијег и свеобухватнијег коришћења овог 
инструмента неопходно је транспоновати у национално законодавство одреднице из 
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директива ЕУ за ову област нарочито у делу дефинисања концесија за јавне радове, 
одговарајуће процедуре, као закономерности конкурентског дијалога.  
 

Успостављање јавно-приватног партнерства има за циљ економичнију, 
делотворнију и ефикаснију реализацију јавних радова. ЈПП се јавља у различитим 
подручјима јавне управе, у различитим облицима, с различитим роком трајања и с 
различитим интензитетом. Карактеристике пројеката ЈПП су: дугорочна уговорна 
сарадња између јавног и приватног сектора и стварна прерасподела пословног ризика 
изградње, расположивости и потражње.  
 

9.4. Фонд за заштиту животне средине  
 

Одредбама Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС”, бр.135/04, 
36/09-др.закон, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 
76/2018, 95/2018 др закон); дефинисано је да се средства за припрему, спровођење и 
развој програма, пројеката и других активности који доприносе очувању, одрживом 
коришћењу, заштити и унапређењу животне средине, енергетске ефикасности, као и 
остваривању циљева и начина одрживог развоја и права грађана на животну средину 
обезбеђују у Фонду за заштиту животне средине.  
 
 

9.5. Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) 
 

ЕБРД основана је 1991. године као међународна финансијска институција за 
помоћ земљама у транзицији при преласку на тржишну економију и демократско 
уређење. Седиште банке је у Лондону, а налази се у власништву 61 земље и две 
међународне институције: ЕУ и ЕИБ. Инвестирање се спроводи у 29 земаља Европе и 
Азије. Корисници средстава примарно долазе из приватног сектора. ЕБРД такође уско 
сарађује с регионалним банкама при финансирању пројеката у јавном сектору.  
 
У циљу добијања финансијских средстава морају се испунити услови:  

 да се пројекат одвија у земљи чланици ЕБРД-а;  
 пројекат мора имати значајну тржишну перспективу;  
 финансијски допринос инвеститора мора бити знатно већи него ЕБРД-а;  
 пројекат мора доприносити локалној економији и развијати приватни сектор;  
 пројекат мора задовољавати строге финансијске и критеријуме заштите животне 

средине.  
 

ЕБРД стандардно финансира пројекте на подручју пољопривреде, енергетске 
ефикасности и снабдевања енергијом, индустријске производње, инфраструктуре 
локалне заједнице, туризма, телекомуникација и транспорта. Финансирање ЕБРД-а 
врши се путем кредита и вредносних папира у вредности од 5-230 милиона €. Мање 
вредни пројекти могу се финансирати посредно преко приватних банака или посебних 
развојних програма. Период отплате кредита креће се од једне до 15 година. ЕБРД 
прилагођава услове финансирања стању регије и сектора у којем се одвија пројекат. 
Допринос ЕБРД-а у пројекту износи до 35%, али може бити и већи. Активности 
Европске банке за обнову и развој фокусиране су на развој инфраструктуре у локалним 
заједницама, у животној средини, транспорту, а односе се и на унапређење малих и 
средњих предузећа.  
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Кредитна линија за подршку пројектима енергетске ефикасности и обновљивих 
извора енергије - Western Balkans Sustainable Energy Credit Line Facility 
(WeBSECLF)/EU/EBRD  

 
Пројекат под називом The Western Balkans Sustainable Energy Credit Line Facility 

(WeBSECLF) покренут је 2009. године, од стране Европске банке за обнову и развој, 
како би се омогућило банкама на подручју Западног Балкана да обезбеде кредите за 
пројекте који се тичу повећања енергетске ефикасности и интензивнијег коришћења 
обновљивих извора енергије.  
 
Циљеви пројекта WeBSECLF односе се на:  

 Побољшање приступа дугорочном финансирању инвестиција у приватним 
компанијама (без обртних средстава),  

 Олакшице за мала и средња предузећа за улагања у одрживу енергију (ЕЕ и 
ОИЕ), 

 Промовисање одрживости и конкурентности индустријског сектора, 
 Изградњу капацитета локалних банака за процену и финансирање инвестиција 

из области одрживе енергије,  
 Обезбеђивање подршке компанијама при финансирању инвестиција из области 

одрживе енергије.  
 

Прихватљиве инвестиције из области енергетске ефикасности у оквиру овог 
пројекта морају бити у складу са најмање једним од следећих критеријума:  

 Коефицијент уштеде енергије (ЕСР) - једнак или већи од 30%, у сектору 
грађевинских објеката, на годишњем нивоу;  

 ЕСР једнак или већи од 20%, у свим осталим случајевима на годишњем нивоу;  
 Смањење ефекта стаклене баште, тј. емисије CO2, које је једнако или веће од 

20%, на годишњем нивоу изражено у тонама CO2.  
 

Значајно је истаћи да WeBSECLF предвиђа и обезбеђивање додатног подстицаја 
апликантима, за успешно имплементиране пројекте, у одређеном проценту од 
реализованог кредитног износа и то за:  

 Пројекте за енергетску ефикасност у индустрији - за све мере 15%, а за замену 
котлова и когенерацију/тригенерацију 20%;  

 Пројекте примене обновљивих извора енергије - 15% у државама где су усвојене 
феед-ин тарифе, 20% где нису усвојене феед-ин тарифе;  

 Пројекте везане за енергетску ефикасност објеката и пројекте везане за 
обновљиве изворе енергије - 20% за све мере.  

 
ЕБРД има иницијативу која се зове Иницијатива за одрживу енергију. Од 2006-

2011, ЕБРД је инвестирала 8,8 билиона евра у 464 пројеката одрживе енергије у 29 
земаља. Укупна вредност пројеката била је 46,9 билиона евра, показујући јак 
балансирајући ефекат. Ово је представљало 30% активности ЕБРД. ЕБРД врши 
прелазак са нових Земаља чланица на друге земље, осим што је у Бугарској и Румунији 
и даље прилично активна. Реновирање зграда није била одвојена радна област за ЕБРР 
и многе активности око зграда су интегрисане у тему индустријске енергетске 
ефикасности, што укључује комерцијалне зграде. Све до скоро, ЕБРД је видела 
инвестиције у енергетску ефикасност у зградама као тежак пословни подухват, делом 
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због потребе за згрупњавањем, а делом зато што је тешко развити банкарски основан 
пројекат који је занимљив инвеститорима. 
 

9.6. Отворени регионални фонд за Југоисточну Европу  
 

Од 2007. године Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) основала 
је, у име немачког Федералног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), 
Отворени регионални фонд за Југоисточну Европу, као нови инструмент за 
финансирање регионалних развојних пројекта. Генерално, ГИЗ пројекти су често 
усмерени према обезбеђивању техничких предуслова у локалним самоуправама да саме 
пријављују пројекте према ЕУ фондовима или да то раде у партнерству с другим 
локалним самоуправама.  

Наведеним инструментом допуњавају се класични механизми техничке сарадње, 
као што су саветовање, изградња мреже, управљање знањем и тренинзи, кроз подршку 
субјектима у региону да развију, конкуришу и имплементирају сопствене самосталне 
пројекте.  
 

У пројектима који се финансирају у оквиру Фонда, партнери могу бити из 
јавног, цивилног и приватног сектора земаља југоисточне Европе – из Албаније, Босне 
и Херцеговине, Хрватске, Македоније, Црне Горе, Србије, Косова, а до одређене мере и 
из Бугарске и Румуније. Пројекти морају укључивати више земаља, а резултати морају 
бити преносиви/примењиви у осталим земљама региона. Осим тога, циљ будућих 
пројеката јесте и допринос хармонизацији ЕУ, кроз подршку процесу стабилизације и 
придруживања или имплементацију правних тековина ЕУ.  
 

У оквиру Отвореног регионалног фонда за југоисточну Европу, формирана су 
четири фонда која се односе на следеће области:  

 Спољна трговина,  
 Модернизација општинских услуга , 
 Реформа законодавства,  
 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије.  

 
Циљ отвореног регионалног фонда за енергетску ефикасност и обновљиве 

изворе енергије Југоисточне Европе је финансирање пројеката за безбедно снабдевање 
енергијом кроз рационалнију потрошњу енергије и растућу употребу обновљивих 
извора енергије. Услов за приступање Отвореном регионалном фонду за енергетску 
ефикасност и обновљиве изворе енергије је да су партнери на пројекту из најмање 3 
државе и да је финансијски допринос сваког од њих једнак. Трајање пројеката је обично 
између 2-3 године. Фонд учествује финансијски у пројекту у износу од 100.000-400.000 
€ или кроз израду студија, стратегија и сл. Пројекат мора бити одобрен од стране 
немачког Федералног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ).  
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9.7. ESCO модел 
 

ESCO је скраћеница од Energy Service Company и представља генеричко име 
концепта на тржишту услуга на подручју енергетике. ESCO модел обухвата развој, 
извођење и финансирање пројеката с циљем побољшања енергетске ефикасности и 
смањења трошкова за погон и одржавање. Циљ сваког пројекта је смањење трошкова за 
енергију и одржавање уградњом нових ефикаснијих енергетских система, чиме се 
обезбеђује отплата инвестиције кроз остварене уштеде у периоду од неколико година 
зависно од клијента и пројекта.  
 

Ризик остварења уштеда по правилу преузима ESCO компанија давањем 
гаранција, а поред иновативних пројеката за побољшање енергетске ефикасности и 
смањења потрошње енергије, често се нуде и финансијска решења за њихову 
реализацију. Током отплате инвестиције за енергетску ефикасност, клијент плаћа 
једнаки износ за трошкове енергије као пре реализације пројекта који се дели на 
стварни (смањени) трошак за енергију и трошак за отплату инвестиције. Након отплате 
инвестиције, ESCO компанија излази из пројекта и све погодности предаје клијенту. 
Сви пројекти су посебно прилагођени клијенту, те је могуће и проширење пројекта 
укључењем нових мера енергетске ефикасности уз одговарајућу поделу инвестиције. 
На тај начин клијент је у могућности да модернизује опрему без ризика улагања, 
будући да ризик остварења уштеда може преузети ESCO компанија. Уз то, након 
отплате инвестиције клијент остварује позитивне новчане токове у периоду отплате и 
дугорочних уштеда.  
 

Додатну предност ESCO модела представља чињеница да током свих фаза 
пројекта корисник услуге сарађује само с једном компанијом по принципу све на 
једном месту, а не са више различитих субјеката, чиме се у великој мери смањују 
трошкови пројеката енергетске ефикасности и ризик улагања у њих. Такође, ESCO 
пројекат обухвата све енергетске системе на одређеној локацији што омогућава 
оптималан избор мера с повољним односом инвестиција и уштеда.  
 

Корисници ESCO услуге могу бити приватна и јавна предузећа, установе и 
јединице локалне самоуправе.  

  
 
9.8. Револвинг фонд  

 
Револвинг фонд је финансијски механизам специјализован за финансирање јасно 

дефинисаних врста пројеката који се оснива мултилатералним споразумом између 
државних/међународних установа и финансијских институција. Разлог за оснивање 
револвинг фондова је несклад између тржишне понуде и потражње за финансирањем 
енергетски ефикасних пројеката. Постоји неколико различитих модела, односно начина 
на који се фонд може основати и финансирати.  
 

Први модел укључује споразум између државе и комерцијалних банака о 
оснивању револвинг фонда, при чему се средства прикупљају из државног буџета или 
путем наменског пореза. Иницијална, обично бесповратна средства фонда могу 
обезбедити међународне институције попут GEF-а (Global Environmental Facility) или 
Светске банке. Комерцијалним банкама се за финансирање пројеката енергетске 
ефикасности одобравају бескаматни кредити из самог фонда што резултира каматним 



66 
 

стопама знатно повољнијим од тржишних. Међутим, банке имају право тражења 
кредитне гаранције у облику финансијске или материјалне имовине зајмопримца. 
Крајњи корисници могу бити јавна предузећа, установе и јединице локалне самоуправе, 
мали и средњи предузетници и ESCO компаније. Бригу о наплати пласмана преузимају 
банке које су дужне у року вратити позајмљена средства у Фонд или плаћају затезне 
камате. На овај начин држава се обезбеђује од тржишног ризика осим опортунитетног 
трошка позајмљених бескаматних средстава. Како се зајмови враћају у фонд, 
ослобађају се средства за издавање нових зајмова те на тај начин новац стално 
циркулише у систему. Највећа мана овог концепта свакако је у потреби за увођењем 
додатних пореских давања из којих би се фонд финансирао.  

 
Други модел разликује се од првог првенствено начином финансирања и 

смањеном улогом државе. Уместо бескаматних средстава, комерцијалним банкама се 
омогућава коришћење гаранције коју обично издају међународне институције попут 
ГЕФ-а. На основу гаранције за коју плаћају одређену камату банке пласирају 
комерцијалне кредите по каматним стопама нижим од тржишних. До сада су у региону 
забележене три успешне реализације овог модела, све у тадашњим земљама 
кандидатима за улазак у ЕУ:  

 CEEF - Commercializing Energy Efficiency Finance,  
 HEECP - Hungary Energy Efficiency Co-Financing Program,  
 REEF - Romanian Energy Efficiency Fund . 

 
Упркос томе што је већина досадашњих искустава коришћења револвинг фонда 

финансијског механизма ограничена на фондове на националном нивоу, овај се 
механизам може успешно применити и за финансирање пројеката на локалном нивоу. 
 

9.9. Европска инвестициона банка (ЕИБ) 
 

Европска инвестициона банка (ЕИБ) је финансијска институција Европске уније 
специјализована за дугорочно финансирање пројеката који подржавају развојну 
политику ЕУ. Основана је Римским уговорима 1958. године и налази се у власништву 
земаља чланица ЕУ.  
Приоритети банке су следећи:  

 подршка економској и кохезијској политици ЕУ;  
 развој Трансевропске мреже (TEN);  
 подршка развоју малог и средњег предузетништва;  
 заштита животне средине;  
 подршка одрживом развоју сектору енергетике.  

 
Корисници средстава ЕИБ могу бити из јавног и приватног сектора, а услуге које 

пружа ова институција могу се сврстати у четири групе:  
 давање кредита;  
 издавање гаранција на кредите;  
 пружање техничке помоћи путем специјализованих инструмената: ELENA, 

JASPERS, JESSICA;  
 финансирање ризичног капитала путем фондова и инструмената: EIF, JEREMIE, 

JASMINE.  
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Врхунски кредитни рејтинг (ААА) омогућава Европској инвестиционој банци 
обезбеђивање средстава по врло повољним условима. ЕИБ послује према непрофитним 
начелима, па корисници кредита могу рачунати на ниске трошкове капитала и дуге 
рокове отплате уз могућност одложеног плаћања. Постоји неколико врста кредита и то: 
индивидуални, посредни, групни.  
 

Индивидуални кредит односи се на директно финансирање пројекта преко ЕИБ, 
а вредност инвестиције мора прелазити 25 милиона €. Финансирају се инфраструктурне 
инвестиције на подручју транспорта, енергетике, заштите животне средине, индустрије, 
услужних делатности, здравства и школства. Не постоји ограничење висине кредита, 
међутим ЕИБ стандардно финансира до 50% инвестиције. Период отплате зависи од 
врсте инвестиције и креће се од 5 до 12 година за индустријске пројекте, односно 15-25 
година за инвестиције у инфраструктуру и енергетику. Каматне стопе могу бити фиксне 
или варијабилне, уз могућност одложене отплате главнице. Овај вид кредита захтева 
осигурање у облику банкарске гаранције или другог инструмента осигурања.  
 

Посредни зајам подразумева посредовање банке партнера у земљи самог 
инвеститора. Висина кредита креће се у распону од 40.000 до 25 милиона €, односно 
100% вредности инвестиције. Пројекти који се финансирају укључују инвестиције у 
индустрију и услужне делатности, модернизацију технологије, енергетске уштеде, 
заштиту животне средине и побољшање инфраструктуре. Инвеститори су углавном 
мала и средња предузећа, као и локалне самоуправе. У случајевима када инвеститори не 
могу задовољити услов о минималној висини инвестиције од 25 милиона евра, постоји 
могућност груписања већег броја индивидуалних пројеката, односно групног 
кредитирања.  
 

Приликом аплицирања пројекта за кредит од ЕИБ не постоји стандардна 
документација нити упитник који треба попунити. Међутим, за сваки пројекат 
потребно је израдити студију исплативости, обезбедити потребне законске дозволе, 
навести детаљне техничке спецификације пројекта, релевантне податке о инвеститору, 
креирати план трошкова и финансијску анализу и спровести процедуру процене утицаја 
на животну средину. Исто тако, постоји могућност комбиновања кредита ЕИБ са 
средствима добијеним из предприступних фондова.  
 
 

9.10. Green for growth fund – Southeast Europe 
 

      Европска инвестициона банка и немачка развојна банка KfW основали су, уз 
подршку Европске комисије, Green for growth fund – Southeast Europe на састанку у 
Истанбулу 25.12.2009. Основни циљ Фонда, који је основан у облику приватно-
јавног партнерства, са седиштем у Луксембургу, је подстицање развоја 
финансијског тржишта намењеног кредитирању пројеката енергетске ефикасности и 
обновљивих извора енергије. Фонд је усмерен је на регион југоисточне Европе и 
Турску. Green for growth fund – Southeast Europe намењен је инвеститорима из 
јавног и приватног сектора, од којих су досад најважнији ЕБРД, Европски 
инвестициони фонд и Sal. Oppenheim. Иницијални буџет износи 95 милиона €, с 
циљем повећања на ниво од 400 милиона € у идућих пет година. Аустријска 
развојна банка обезбедиће бесповратну подршку од 5 милиона €, као и потребну 
техничку помоћ финансијским институцијама. Услуге које пружа Фонд укључују 
средњорочно и дугорочно кредитирање, издавање гаранција, дужничких вредносних 
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папира и акредитива. Пројекти прихватљиви за финансирање морају гарантовати 
смањење потрошене енергије, односно CO2 za 20%. Корисници средстава могу бити 
из јавног и приватног сектора, а финансирање се врши директно или путем 
партнерских банака. Распон висине кредита за кориснике из јавног сектора износи 
од 100.000-10.000.000 €, при чему су каматне стопе тржишно формиране 
  

9.11. Централноевропска иницијатива (ЦЕИ) 
 

ЦЕИ је најстарија регионална иницијатива на просторима Централне и 
Југоисточне Европе. Постоји од 1989. године и данас броји 18 држава чланица: 
Албанија, Аустрија, Белорусија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Црна Гора, Чешка, 
Хрватска, Италија, Мађарска, Македонија, Молдавија, ПоЉска, Румунија, Словачка, 
Словенија, Србија и Украјина.  
 

Главни циљеви ЦЕИ су унапређење сарадње између држава Централне, Источне 
и Југоисточне Европе, пружање помоћи чланицама у њиховој транзицији ка стабилним 
демократијама и тржишној економији, као и асистирање земљама кандидатима у 
припремним процесима за чланство у ЕУ.  
 

Једногодишње председавање ЦЕИ (од 1. јануара до 31. децембра) врши се на 
ротирајућој основи, по абецедном реду енглеског алфабета имена држава чланица. 
Председавајући у 2011. години била је Србија.  
 

Пројекти који се подржавају у оквиру Иницијативе груписани су у оквиру три 
програма:  

 Фонд CEI за сарадњу (CEI Co – operation Found)  
 Климатски фонд CEI (CEI Climate Fund)  
 Поверенички фонд CEI (CEI Trust Fund)  

 
Фонд ЦЕИ за сарадњу: Да би се олакшало спровођење програма и пројеката које ЦЕИ 
организује или спонзорише, Министарства иностраних послова су на свом састанку 
одржаном у Милану јуна 2001. одлучила да се оснује Фонд ЦЕИ за сарадњу. Том 
приликом је одобрен годишњи буџет од 300.000 €, који се покрива из годишњих 
доприноса свих земаља чланица ЦЕИ, према њиховом националном дохотку. Једна од 
области подршке на коју се односи наведени фонд јесте клима и животна средина, као и 
одржива енергија. Право на конкурисање за расположива средства имају владине и 
невладине институције из земаља чланица ЦЕИ. Фонд ЦЕИ за сарадњу кофинансира 
активности у различитим областима под условом да је барем 50% ресурса добијено од 
другог донатора, као и да је у пројекат укључено најмање 1/3 земаља чланица ЦЕИ. 
 
 Климатски фонд ЦЕИ : Циљ Фонда је да промовише пројекте у области заштите 
климе и животне средине у државама чланицама ЦЕИ које нису чланице Европске 
уније. Расположива средства ће се користити за пројекте у области заштите климе и 
животне средине, у корист чланица ЦЕИ које нису чланице ЕУ: Албаније, Белорусије, 
Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније, Молдавије, Црне Горе, Србије и Украјине.  
 
Фонд ће нарочито подржавати активности у правцу:  

 повећања енергетске ефикасности,  
 унапређења и ширења чистих технологија,  
 истраживања и развоја у области обновљивих извора енергије,  
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 економске одрживости нових технологија за коришћење одрживе енергије,  
 подршке преласка превоза лица и робе на енергетски ефикасније видове 

саобраћаја,  
 санације еколошких проблема,  
 управљања отпадом,  
 снабдевања пијаћом водом, управљања водом,  
 подизања свести за постизање ових циљева у смислу обуке и образовних мера.  

 
Право на апликацију за доделу средстава имају сва тела из приватног и јавног 

сектора, као и невладине организације, из земаља чланица ЦЕИ. Допринос Климатског 
фонда ЦЕИ не може бити већи од 400.000 €.  
 

9.12.  Буџетски фонд за енергетску ефикасност 

Буџетски фонд за енергетску ефикасност (Фонд ЕЕ) основан је на основу Закона 
о ефикасном коришћењу енергије. Користи се од 2014. Овај Фонд за ЕЕ подстиче: 

 Унапређење енергетске ефикасности у приватним, јавним, комерцијалним и 
другим објектима применом техничких мера за ефикасно коришћење енергије; 

  Развој система енергетског менаџмента за субјекте који нису обвезници 
система; 

  Промовисање и спровођење енергетских прегледа/ревизија објеката, процеса 
производње и услуга; 

  Изградња система за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије 
за инвеститоре који користе топлотну и електричну енергију искључиво за своје 
сопствене потребе; 

  Развој тржишта енергетских услуга; 
  Коришћење обновљивих извора енергије за производњу електричне и топлотне 

енергије за сопствену употребу; 
 Друге активности које имају за циљ побољшање ефикасног коришћење 

електричне енергије. 

Коришћење средстава из Буџетског фонда за ЕЕ обавља се у складу са 
годишњим програмом финансирања који усваја Влада, док се износ средстава која се 
додељују Буџетском фонду за ЕЕ одређује законом о буџету Републике Србије за сваку 
годину у складу са билансним могућностима буџета Републике Србије. Средства из 
Буџетског фонда за ЕЕ су на располагању физичким и правним лицима на територији 
Републике Србије који испуњавају услове за доделу средстава на основу јавног позива. 
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10. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 

Програм енергетске ефикасности општине Бабушница  представља један од 
најважнијих оперативних докумената општине Бабушница. Са друге стране, овај 
Програм представља и одговор на законске обавезе дефинисане у Закону о ефикасном 
коришћењу енергије, али и на реалне потребе којe намећу ограничења скупих и 
ограничених енергетских ресурса који се користе на територији општине и еколошки 
захтеви који се постављају пред државу Србију, а тиме, посредно, и пред општину 
Бабушница у погледу смањења емисије гасова са ефектом стаклене баште. Први део 
Програма посвећен је анализи постојећег стања потрошње енергије и енергената у 
општини Бабушница који је под јурисдикцијом локалне администрације и јавних 
комуналних предузећа на територији општине. После презентације општих 
географских, економских и енергетских показатеља на територији општине извршена је 
детаљна анализа потрошње енергије и енергената у сектору јавних зграда и јавног 
осветљења на територији општине за 2016. годину. Ова анализа је указала на: (1) 
потенцијал за унапређење енергетске ефикасности у јавном сектору општине 
Бабушница, у циљу уштеде енергије и смањења емисије CO2 и (2) потенцијал за 
производњу енергије из обновљивих извора на територији општине Бабушница, која би 
требало да замени производњу енергије из фосилних горива и такође редукује емисију 
CO2. Такође, поред утврђеног потенцијала за смањење потрошње енергије, енергената и 
горива за моторна возила, ова анализа је указала на могућности супституције појединих 
скупих  енергената, јефтинијим (домаћим) обновљивим изворима енергије. Ова 
супституција би омогућила смањење трошкова за енергенте финансиране из 
општинског буџета. У посебном поглављу извршена је систематизација потенцијала за 
смањење потрошње енергије и енергената у сектору јавних зграда базирана на 
подацима и унапређеној методологији из Правилника о енергетској ефикасности зграда. 
Систематизација је показала да постоји значајан потенцијал за унапређење енергетске 
ефикасности у сектору јавних зграда и већи број мера, активности и пројеката који  се 
предлажу за реализацију у оквиру овог плана везан је управо за зграде са препознатим 
највећим потенцијалом. Најзначајнији део плана чини поглавље у којем су дефинисани 
приоритетни циљеви овог плана, утврђени индикатори за мерење њихове реализације, 
препознати носиоци реализације активности за реализацију циљева и потенцијални 
извори за финансирање ових активности. Приоритетни циљеви су у складу са основним 
стратешким документом општине. На основу анализе индикаторa и потенцијала за 
унапређење енергетске ефикасности дефинисано је 7 приоритетни х циљевa Програма 
енергетске ефикасности.  

На основу дефинисаних циљева формиран је план мера, активности и пројеката 
за њихову реализацију у периоду 2021 - 2023. година. Важан елеменат плана 
представља годишња анализа промене индикатора потрошње енергије и енергената, 
односно, енергетске ефикасности и анализа нивоа остварења циљних вредности 
индикатора реализације приоритетних циљева. Ова анализа би по правилу требало да се 
врши у првом кварталу сваке године и да буде основа за евентуално редефинисање 
циљева, те садржаја и динамике мера, активности и пројеката за њихову реализацију. За 
поједине мере, активности и пројекте у плану нису дефинисани финасијски оквири. 
Они ће бити дефинисани тек након израде техничке и пројектне документације за 
реализацију појединих мера и пројеката. 
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