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Ко су обвезници система енергетског менаџмента ?

Закон о ефикаснијем коришћењу енергије из 2013 године је дефинисао ко су све обвезници система 
енергетског менаџмента : „Обвезници система енергетског менаџмента су привредна друштва која користе 
више енергије од количине коју пропише Влада, органи државне управе и други органи Републике Србије, 
органи аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе са више од 20.000 становника и јавне службе 

које користе објекте у јавној својини. Они имају обавезу да реализују планирани циљ уштеде енергије који 
прописује Влада, да доставлљају годишњи извештај о потрошњи енергије, да именују потребан број 
енергетских меанџера и о томе обавесте министарство надлежно за послове енергетике, да доносе 

програм и план енергетске ефикасности, спроводе мере за ефикасно коришћење енергије, доставлјају 
министарству надлежном за послове енергетике извештаје о остаривању цилјева садржаних у програму и 
плану енергетске ефикасности, обезбеђују спровођење енергетских прегледа најмање једном у пет година 

(обвезници система из јавног сектора најмање једном у 10 година) и да предузимају друге активности и 
мере у складу са законом.“ Посматрајући то са становишта управљања локалном самоуправом величине 

Краљева јасно је да је(да ће) тај систем у Краљеву (бити) сложен јер га ,поред осталог чине и „јавне службе 
које користе објекте у јавној својини“.Нажалост ,у овом тренутку не постоји ни један орган у градској 

управи ,нити је то пак јавно предузеће „Градско стамбено “ који располаже збирним податцима о броју 
објеката у јавној својини које користе 

јавне службе“.



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

Основни постулат квалитетног управљања било чим је да знате праметре тога чиме желите да 
управљате или што би инжењери старог кова рекли да је ,најпре, нешто „измерено“.Стога је више него 
јасно да ће први задатак Савета за енергетску ефикасност бити да осмисли јединствену методологију 

за прикупљање релевантних података о обиму и стању објеката у јавној својини које користе јавне 
службе. Он то ,сигурно је, неће моћи без мултисекторског приступа проблему и пуног ангажовања 

Градског већа које ,једноставно, мора императивно наложити свим корисницима јавних објеката да 
,придржавајући се прописане методологије, доставе релевантне податке као би , на бази њих , могло 

да се планирају било какаве мере чија би реализација као крајњи исход имала уштеде 
енергената.Градоначелникје ,у том правцу  већ учинио први корак упознавши у свом писму од 

3.октобра 2017.године све обвезнике система енергетског менаџмента у граду Краљеву са њиховим 
обавезама наложивши им да у року од месец дана доставе податке о утрошеној енергији на 

прописаном обрасцу. Уосталом и део члана 5 Одлуке о успостављању система енергетског менаџмента 
града Краљева то прописује . По истеку тог рока , према информацијам које смо добили готово сви 

обвезници СЕМ-а су се одазвали  на ово писмо-упозорење осим „Јавно предузеће за уређивање 
грађевинског земљишта" које управља јавним осветљењем града које је ,појединачно, највећи 

потошач енергије финасиран из буџета града.


