На основу члана 7. став 7. Закона о енергетској ефикасности („Службени гласник
Републике Српске“, број 59/13) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и
121/12), министар индустрије, енергетике и рударства доноси
УПУТСТВО
О ИЗРАДИ ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Овим упутством прописује се садржај годишњег извјештаја о реализацији
акционог плана енергетске ефикасности јединице локалне самоуправе.
2. Годишњи извјештајо реализацији акционог плана енергетске ефикасности
јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: годишњи извјештај) садржи:
‒ податкеолицима која су од стране јединице локалне самоуправе задужена за
израду акционог плана енергетске ефикасности јединице локалне самоуправе
(у даљем тексту: акциони план), те израду и одобравање годишњег
извјештаја,
‒ основне податкеоакционом плану и годишњим извјештајима,
‒ информације
оучешћу
удомаћимилимеђународнимпрограмима
или
пројектима који имају за циљ унапређење енергетске ефикасности,
‒ информације о извршеним енергетским прегледима зграда,
‒ информацијеоувођењуенергетскогменаџмента,
‒ информације о спровођењу мјера за побољшање енергетске ефикасности
дефинисаних акционим планом током године на коју се годишњи извјештај
односи,
‒ информације о измјенамапојединих мјера за побољшање енергетске
ефикасности дефинисаних акционим планом,
‒ информације омјерама за побољшање енергетске ефикасности које су
спроведене, а нису биле планиране акционим планом,
‒ процјенуефекатареализације акционог плана и
‒ приједлоге и коментарејединицелокалнесамоуправена основу искустава
стечених приликом спровођења акционог плана.
3. Годишњи извјештај из тачке 2. овог упутства доставља се на обрасцу који се
налази у Прилогу овог упутства и чини његов саставни дио.
4. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.
Број:05.01/020-3089/13
Датум:16.12.2013. године

МИНИСТАР
Др Жељко Ковачевић

ПРИЛОГ
ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
__________________________________________________
(унијети назив јединице локалне самоуправе)
У овом извјештају су представљене мјере енергетске ефикасности, које су спроведене у току________ године, а које се односе на
реализацију акционог плана који је усвојен ________ године и обухвата период од___________ до _________.
1.
Подаци о лицимакоја су задужена за израду и праћење акционог плана
(Уколико има више лица користити више табела.)
Лица која су учествовала у изради акционог плана
Име и презиме
Стручна спрема
Радно мјесто
Број телефона
Број факса
E-mail
Лица која су учествовала у израдигодишњег извјештаја о реализацији акционог плана
Име и презиме
Стручна спрема
Радно мјесто
Број телефона
Број факса
E-mail
Лице одговорно за одобравање годишњег извјештаја о реализацији акционог плана
Име и презиме
Радно мјесто
Број телефона
Број факса
E-mail

Основни подаци о акционом плану и годишњим извјештајима

2.

Бројстановниканаподручјујединицелокалнесамоуправе
Датум усвајања акционог плана
До сада поднесени годишњи извјештаји о реализацији
акционог плана (укупан број и датуми подношења)
Коментари

Учешће у домаћим или међународним програмима или пројектима са циљем унапређења енергетске ефикасности

3.

Бр.

Износ и извори
финансирања

Период спровођења

Кратак опис

Информације о енергетским прегледима зграда

4.

Бр.

5.

Назив програма
или пројекта

Назив или намјена зграде (нпр.:
школа, вртић, дом здравља,
административна зграда,
домаћинство- приватна зграда и сл.)

Година
изградње

Корисна
површина

Информације о увођењу енергетског менаџмента

Име овлашћеног лица које је
обавило енергетски преглед

Енергетски цертификат
број

датум

Енергетска
класа зграде
према
издатом
цертификату

Бр.

6.

Назив или намјена зграде

Корисна
површина

Лице одговорно за енергетски
менаџмент у згради

Информације о спровођењу мјера за побољшање енергетскеефикасности из акционог плана
(За сваку мјеру користити посебну табелу.)
Назив мјере
Оквирна вриједност потребна за реализацију мјере
(КМ)
извор
Финансирање
вриједност (КМ)
Временски оквир за реализацију
Очекивани резултат
Активности које су спроведене у оквиру мјере
Активности које су дјелимично спроведене у
оквиру мјере
Активности које нису спроведене у оквиру мјере
извор
Утрошена средства
вриједност (КМ)
Разлози за неизвршавање мјере (попунити у
случају да ниједна активност планирана у оквиру
мјере није реализована)
Коментари и запажања

7.

Годишња потрошња енергије у згради (за годину на коју се
односи извјештај)
Потрошња енергије
Врста енергија
(у мјерним јединицама)

Информације о измјенипојединих мјера предвиђених акционим планом

_____________________________________________________________________________________________________________________________
(Уколико су извршене измјене појединих мјера предвиђених акционим планом навести те измјене, као и разлоге за увођење тих измјена.)

8.

Информације о мјерама енергетске ефикасности које су спроведене а нису биле предвиђене акционим планом

_____________________________________________________________________________________________________________________________
(Уколико постоје, укратко описати додатне мјере које су имплементиране, а које нису биле предвиђене акционим планом. Навести информације о висини
финансирања датих мјераи изворе који су коришћени за њихову реализацију, те циљеве који су постигнути њиховом реализацијом.)

9.

Процјена ефеката реализације акционог плана

_____________________________________________________________________________________________________________________________
(Приказати квалитативну, и ако је могуће квантитативну процјену енергетских уштеда које су остварене као резултат реализације акционог плана за
претходну годину, као и информацију да ли су и у ком обиму постављени циљеве постигнути. Приказати, компаративну анализу података о потрошњи
енергије, трендове упогледу потрошње енергије, податке о пуштању у рад нове опреме, као и друге чињенице које потврђују дату процјену.)

10.

Приједлози и сугестије

_____________________________________________________________________________________________________________________________
(Дати приједлоге и сугестије на основу искустава стечених при спровођењуакционог плана.)

Потпис одговорног лица и печат

