
1

МС 9  Зашто је значајно сачињавање енергетских биланса ?

Да би се доносиле исправне одлуке у вези са енергетском ефикасношћу свих обвезника система 
енергетског менаџмента у граду Краљеву неопходно је сачињавање енергетских биланса.Енергетски 
биланс представља основ за доношење одлука на свим нивоима на којима делује енергетски менаџер ( 
град, јавно предузећеи/или установа, јавни објекти које користе органи јединице локалне самоуправе 
)Енергетски биланс је годишњи приказ токова енергије и енергената, и односи се на планирање енергије , 
стратегију развоја обвезника енергетског менаџмента , његову економску политику и његов утицај на 
окружење.Доношење енергетских биланса на локалном нивоу започето је након усвајања Закона о 
енергетици 2004. године и до данас су само спорадично и нередовно рађени и то по директном налогу 
министарства а не на бази Законске обавезе.Прикупљање података у области енергетике на нивоу града 
Краљева је на самом почетку.Оскудни прикупљени податци на нивоу града Краљева се махом користе за 
планирање и контролу трошења буџетских средстава која се користе за плаћање разних облика финалне 
енергије код обевезника система енергетског менаџмента.Праћење података о потрошњи енергије по 
трошковним центрима на нивоу града Краљева је неадекватно као и праћење стања на тржишту 
енергије.На нивоу града Краљева није развијен надзор над потрошњом енергије у јавним објектима која се 
плаћа делимично или у целини средствима буџета града и обавља се искључиво преко планирања и 
трошења тог буџета.ЈЕП Топлана као значајан произвођач и дистрибутер енергије чији је оснивач град 
Краљево је изузетак у смислу праћења података о потрошњи енергије по својим производним деловима 
као и у смислу праћење стања на тржишту енергената и енергије.



Овај текст је објављен уз подршку града Краљева у оквиру пројекта „Информисани могу бити и ефикасни“.Садржај овог текста и ставови 
изнети у њему искључива су одговорност КВ НОВОСТИ и ни на који начин не одражавају ставове и мишљења града Краљева 2

Ограничени наведеним границама енергетски менаџери могу, путем међусобног повезивања на нивоу 
града Краљева набављати енергију и енергенте по повољнијим условима захваљујући томе што збир 
њихових појединачних потреба представља озбиљан изазов за сваког испоручиоца енергије или 
енергента. У жељи да сазнамо каквим се податцима располаже у градској управи и да ли је,можда, 
било покушаја  сачињавања енергетских биланса поставили смо следећа питања
1: Колико је укупно средстава потрошено из буџета града Краљева за првих девет месеци 2017 
године за све врсте  енергената  код свих корисника буџетских средстава којима  средстав дају и за ту 
врсту трошкова и да ли је тај износ и за колико мањи или већи у односу на исти период предходне 
,2016 године?
2. Да ли су одобрена , колика  и ком кориснику  средства из буџета града  за побољшање 
енергетске ефикасности јавних објеката које користе у 2017 године ?
3. Да ли су , када,  и за које јавне објекте чији се трошкови енергената плаћају из буџета града 
Краљева, коришћена средства буџетског фонда за енергетску ефикасност Министарства  рудаства и 
енергетике у периоду 2012-2017 године'
4. Да ли се  врши централизована јавна набавка електричне енергије за оне  кориснике буџетских 
средства града Краљева  чији се трошкови електричне енергије плаћају из буџета?
5. Да ли су уведене мерне групе у објектима за које се трошкови електричне енергије плаћају из 
буџета града Краљева?
6. У колико је јавних објеката чији се трошкови  за електричну енергију плаћају из буџета града 
Краљева  уграђена опрема за компензацију реактивне енергије?
7. Да ли је смањена поторшња електричне енергије у киловатима и за колко у згради градске 
управе од када је побољшана њена енергетска ефикасност поправком фасаде и заменом столарије?
8. Да ли је тачан податак да су месечни  рачуни за испоручену топлотну енергију за зграду градске 
управе већи од када је побољшана њена енергетска ефикасност поправком фасаде и заменом 
столарије?  
На нашу жалост,у року прописаном чланом 16 Закона о доступности информација од јавног значаја  
добијен је само један и то делимичан одговор од Одељења друштвених делатности из кога се јасно 
види да трошкови за енергенте не да се не смањују него се и повећавају. Тако су корисници чији се 
трошкови енергије плаћају преко овог Одељења градске управе за првих девет месеци 2017 године 
утрошили преко 11 милона динара више него за исти период предходне године.


