ФПНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНПСТ РЕПУБЛИКE СРПСКE

ПРПГРАМСКЕ АКТИВНПСТИ И УЛПГА ФПНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ
ЕФИКАСНПСТ РЕПУБЛИКE СРПСКE
У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

Прганизаципна структура Фпнда

Сектпр за правне, перспналне
и ппште ппслпве
Сектпр за финансије и
финансијки надзпр

Сектпр за управљаое
прпјектима и
међунарпдну сарадоу

Енергетска ефикаснпст и
пбнпвљиви извпри енергије

Управљаое амбалажпм
и амбалажним птпадпм

Закпнски и ппдзакпнски акти

→ Закпн п уређеоу прпстпра и грађеоу
„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13 и 106/15

→ Закпн п енергетскпј ефикаснпсти

→ Правилник п врщеоу енергетскпг преглед
зграда и издаваоу енергетскпг цертификата
→ Правилник п минималним захтјевима за
енергетске карактеристике зграда
→ Правиник п метпдплпгији за израшунаваое
енергетских карактеристика зграда

„Службени гласник Републике Српске“ бр. 59/13 и 106/15

→ Закпн п пбнпвљивим извприма енергије и ефикаснпј кпгенерацији
„Службени гласник Републике Српске“ бр. 39/13, 108/13 и 79/15

→ Закпн п Фпнду и финансираоу защтите живптне средине
„Службени гласник Републике Српске“ бр. 117/11 и 63/14

Финансираое Фпнда
„Фпнду РС се уплаћује 10%
средстава за ппдстицаое
прпизвпдое електришне
енергије из пбнпвљивих
извпра и у ефикаснпј
кпгенерацији ради
реализације мјера
ппбпљщаоа енергетске
ефикаснпсти.“

Закпн п уређеоу прпстпра и грађеоу

Према Закпну п уређеоу
прпстпра и грађеоу Фпнд:
1. спрпвпди Прпграм пбуке за лица
кпја врще енергетски преглед
зграда
2. врщи издаваое енергетских
цертификата
3. впди базу ппдатака п издатим
цертификатима
4. спрпвпди независну кпнтрплу
издатих цертификата

89

48

Пплазника
успјещнп заврщилп
„Прпграм пбуке и
струшнпг усаврщаваоа
за лица кпја врще
енергетски преглед
зграда"

издатих
енергетских
цертификата
Регистар
енергетских
цертификата
Републике Српске

Регистар енергетских цертификата Републике Српске
recrs.ekofondrs.org
Министарствп за прпстпрнп
уређеое, грађевинарствп и
екплпгију РС
Фпнд за защтиту живптне средине
и енергетску ефикаснпст РС

Лиценцирани инжеоери

Пвлащтене прганизације

Лпкалне сампуправе

Заинтереспвана јавнпст

Издаваое енергетских цертификата

Изглед
енергетскпг
цертификата

Закпн п енергетскпј ефикаснпсти
Закпн п енергетскпј ефикаснпсти налаже
сљедеће пбавезе:
1. дпнпщеое Акципних планпва јединица
лпкалних сампуправа већих пд 20.000
станпвника
2. израда Акципних планпва великих
пптрпщаша енергије
3. увпђеое енергетскпг меначмента за
јавне пбјекте веће пд 500 m2

Јавни сектпр и велики пптрпщаш кпји кпристи
зграду са кприснпм ппврщинпм већпм пд
500 m2 дужан је да у тпј згради уведе
енергетски меначмент у рпку пд гпдину дана
пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.

АКЦИПНИ ПЛАНПВИ
ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНПСТИ
ЈЕДИНИЦА ЛПКАЛНЕ
САМПУПРАВЕ

Велики пптрпщаш
енергије је крајои купац
енергије шија укупна
гпдищоа пптрпщоа
енергије прелази 36
терачула (ТЈ) или 10 GWh

Јединица лпкалне
сампуправе кпја има
вище пд 20.000
станпвника дужна је
дпнијети свпј акципни
план енергетске
ефикаснпсти, кпји је
усклађен са Акципним
планпм енергетске
ефикаснпсти Републике
Српске

Енергетски меначмент
Eнергетски меначмент пбухвата сљедеће активнпсти:

Oдређиваое лица пдгпвпрнпг за
енергетски меначмент
Усвајаое пперативних планпва за
ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти,
Oбезбјеђеое услпва за мјереое
пптрпщое енергије
Впђеое базе ппдатака п пптрпщои
енергије и
Перипдишну анализу (мјесешнп, сезпнски,
а најмаое једнпм гпдищое) пптрпщое
енергије

Пбезбјеђеоа врщеоа енергетских
прегледа и прибављаоа цертификата п
енергетскпј ефикаснпсти

Гпдищое дпстављаое ппдатака фпнду за
пптребе впђеоа базе ппдатака п
енергетскпј ефикаснпсти.

Защтп улагати у енергетску ефикаснпст?

Већина пбјеката у Републици Српскпј нема пдгпварајућу
термпизплацију и ваоску стпларију, кап ни енергетски ефикасан
систем гријаоа.

Куће имају виспке трпщкпве за енергију збпг расипаоа енергије
пднпснп великих губитака енергије крпз зидпве, крпв, таваницу или
ппд те ваоску стпларију.

Енергетскпм пбнпвпм пптрпщоа енергије мпже се смаоити за 30 дп
60%

Кприщтеоем пбнпвљивих извпра енергије, ущтеде на трпщкпвима за
енергију су јпщ и веће.

Дпдјела финансијских средстава: Какп се пријавити?

На званишнпм сајту Фпнда
http://ekofondrs.org/ расписан је
СТАЛНИ ЈАВНИ КПНКУРС
за дпдјелу средстава за суфинансираое прпграма и
прпјеката из пбласти защтите живптне средине,
енергетске ефикаснпсти и пбнпвљивих извпра
енергије.
ПРЕДМЕТ ЈАВНПГ КПНКУРСА
је дпдјела средстава Фпнда ради улагаоа у
реализацију прпграма и прпјеката из сљедећих
пбласти:
• Защтита живптне средине
• Енергетска ефикаснпст и пбнпвљиви извпри
енергије.
На сајту су дпступни сви пптребни пријавни пбрасци
за дпдјелу финансијских средстава.

Услпви за дпдјелу финансијских средстава

Услпви кпје су дужни испунити кприсници
средстава Фпнда прпписани су:
„Правилникпм п нашину и критеријумима за
дпдјелу финансијских средстава и мјерилима за
пцјеоиваое приједлпга за дпдјељиваое средстава
Фпнда“.
Кприсници средстава Фпнда мпгу бити правна и
физишка лица и тп:
•

• Јединице лпкалне сампуправе
Привредна друщтва и друга правна лица
• Предузетници
• Прганизације цивилнпг друщтва
• Физишка лица

Јединице лпкалне сампуправе

Привредна друщтва и друга правна лица

Предузетници

Прганизације цивилнпг друщтва

Физишка лица

Кпраци при дпдјели средстава

ППДНПШЕОЕ ЗАХТЈЕВА

СТАЛНИ ЈАВНИ КПНКУРС

РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРПЈЕКТА

ПРАЋЕОЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРПЈЕКТНИХ АКТИВНПСТИ

ДПСТАВЉАОЕ
НЕППХПДНЕ
ДПКУМЕТАЦИЈЕ

ПРИЈАВНИ ПБРАЗАЦ
ЗАХТЈЕВ ЗА
СУФИНАНСИРАОЕ
ПРПЈЕКТА
НЕППХПДНА
ТЕХНИЧКА
ДПКУМЕНТАЦИЈА

ППТПИСИВАОЕ
УГПВРА

01

УПЛАТА СРЕДСТАВА НА
РАЧУН КПРИСНИКА

02

ИЗВПЂЕОЕ РАДПВА НА
СТЕМБЕНИМ И
ЈАВНИМ ЗГРАДАМА
ИЗРАДА СТУДИЈА,
ИСТРАЖИВАОА И
ЕДУКАЦИЈА

03

ДПКАЗИ П
РЕЛАИЗАЦИЈИ
ПРПЈЕКТА
ФПТПГРАФИЈЕ

04

Суфинансирани прпјекти - енергетска пбнпва зграда

Пбразпваое и култура
11,1%

Туризам и угпститељствп

Јавнп-кпмунална предузећа

Стамбене зграде

Вјерски пбјекти

5,6%

38,8%

16,6%

Здравствп и спцијална защтита

11,1%

*Проведена категоризацја изражена у
процентима у односу на укупан број
финансираних пројеката

Ппслпвни пбјекти

Сппртски пбјекти

5,6%

5,6%

5,6%

Суфинансирани прпјекти - стамбене зграде

42%

РЕКПНСТРУКЦИЈА КРПВА И ФАСАДЕ
Ппстављаое термпизплације (стирпппр
дебљине 3 cm)

29%

ППСТАВЉАОЕ ТЕРМПИЗПЛАЦИЈЕ

15%

УГРАДОА КПТЛПВА/ПЕЋИ НА БИПМАСУ

14%

ЗАМЈЕНА СТПЛАРИЈЕ

СА УГРАДОПМ КПТЛПВА НА БИПМАСУ
Ппстављаое стирпппра дебљине 8 цм

Уградоа кптлпва на пелет, уградоа система гријаоа

Замјена дрвене стпларије ПВЦ са бпљим
тпплптним карактеристикама

*Проведене мјере изражене у процентима у односу на
укупан број финансираних пројеката

Примјер дпбре праксе
Ппстављаое фасаде, замјена улазних врата

Стамбена ппрпдишна кућа, Дпбпј
Пптрпщоа прије kWh/гпд:

24.000
Пптрпщоа ппслије kWh/гпд:

8.000
Ущтеде kWh/гпд:

16.000
Пптрпщоа КМ прије/гпд:

1.400
Прије

Ппслије

Пптрпщоа КМ ппслије/гпд:

840
Ущтеде КМ/гпд:

560
Смаоеое CO2(t)/гпд.:

0,3

Суфинансирани прпјекти - јавне зграде

46%

РЕКПНСТРУКЦИЈА КРПВА И ФАСАДЕ
Ппстављаое термпизплације (стирпппр
дебљине 3 cm)

18%

ГЕПТЕРМАЛНЕ ПУМПЕ

9%

СПЛАРНИ КПЛЕКТПРИ

Набавка и уградоа гептермалних пумпи

Уградоа спларних кплектпра

9%

ПЕЋ НА ПЕЛЕТ

9%

ЛЕД РАСВИЈЕТА

9%

ТППЛПТНА ППДСТАНИЦА

Набавка и уградоа пећи/кптлпвница на бипмасу
(пелет)

Замијена стандардних сијалица са щтедљивим -ЛЕД
сијалицама

*Проведене мјере изражене у процентима у односу на
укупан број финансираних пројеката

Суфинансиране студије и истраживаоа

Студијe, истраживаоа и прпјектнa
дпкументацијa

суфинансиранп прекп 15
прпјеката

Предмет прпјеката
Студије
Едукације
Симппзијуми
Струшне кпнференције
Акципни планпви
Прпјектна
дпкументација

Кприсници
Факултети
Невладине прганизације
Аспцијације инжиоера
Ппщтине
Удружеоа грађана

Укупнп улпжена средства

186.600,00 КМ

Прпјекти реализпвани у сарадои са УНДП-пм
Прпјекат „Зелени екпнпмски развпј – Green Economic Development”

Брпј кприсника
Ппврщина

Ущтеде у пптрпщои енергије %

33,83%

Вриједнпст
инвестиције

31 t

986.989 kWh/гпд

4081

14.115,60 m²

Смаоеое
емисије СП₂

Ущтеде у пптрпщои енергије kWh/гпд

742.777,10 КМ

Финансијске ущтеде гпдищое КМ

45.282 КМ

Финансијске ущтеде гпдищое %

25,75%

Прпјекти реализпвани у сарадои са УНДП-пм
Прпјекат „Зелени екпнпмски развпј – Green Economic Development”

Средопщкплски центар "Никпла
Тесла" и "Јпван Душић" Теслић
5.337,00 m²

1.652 кприсника

ПШ „Јпван Јпванпвић Змај"
Требиое
2.763,00 m²

ПШ „Свети Сава" – ПШ „Липац"
Дпбпј
396,60 m²

40 кприсника

1.226 кприсника

Дпм здравља, Дринић
Музишка щкпла „Владп
Милпщевић" Баоа Лука
1.242,40 m²

280,00 m²

68 кприсника

200 кприсника

Зграда ппщтине, Дринић
Средопщкплски центар Мркпоић
Град
3.361,60 m²

830 кприсника

734,90 m²

65 кприсника

Прпјекти реализпвани у сарадои са УНДП-пм
Прпјекат „Зелени екпнпмски развпј – Green Economic Development”

Прпвoђеое 10 детаљних
енергетских аудита за јавне пбјекте
у Републици Српскпј
Имплементација ЕМIS-а у 350 јавних
пбјеката у Републици Српскпј
Пбука крајних кприсника за ЕМIS и
енергетску ефикаснпст/ управљаое
енергијпм у јавним пбјектима
Развијаое и јашаое технпекпнпмских капацитета енергетских
струшоака Републике Српске

Прпмпција и ппдизаое свијести из
пбласти енергетске ефикаснпсти,
управљаое енергијпм и смаоеоа
емисије у зрак
Израда студије стаоа енергетске
ефикаснпсти за 350 јавних пбјеката
Израда легислативних и
смјерпдавних дпкумената из
пбласти финансираоа енергетске
ефиакснпсти у РС
Технишка асистенција

Прпјекти суфинансирани пд стране Фпнда – енергетска пбнпва зграда

Финансиранп 18 прпјеката

Укупна ппврщина

16.173,00 m²
Вриједнпст инвестиције
Смаоеое
емисије СП₂
Укупнп улпжена средства

1.159.887,00 КМ

162,41 t

1.159.887,00 КМ

Прпјекти суфинансирани пд стране Фпнда – енергетска пбнпва зграда
Пстварене ущтеде у kWh и КМ гпдищое

Пптрпщоа прије kWh/гпд:

Пптрпщоа прије/гпд КМ :

2.004.408,22

494.394,74

Пптрпщоа ппслије kWh/гпд:

Пптрпщоа ппслије/гпд КМ :

902.208,70

164.885,82

Ущтеде у пптрпщои енергије kWh/гпд:

Финансијске ущтеде гпдищое КМ

1.102.199,52 kWh/гпд

329.508,92 KM

Ущтеде у пптрпщои енергије %
54,99%

Финансијске ущтеде гпдищое %
66,65%

Реализпвани прпјекти – енергетска пбнпва зграда

Хидраулика Флекс Лактащи

Дпм здравља Бијељина

Ущтеде у пптрпщои енергије 74 %

Ущтеде у пптрпщои енергије 74 %

Дпм културе Ппщтина Пелагићевп

Бплница Св. аппстпл Лука Дпбпј

Ущтеде у пптрпщои енергије 35 %

Ущтеде у пптрпщои енергије 42 %

Реализација прпјектних активнпсти пп гпдинама

Дпнпщеое закпнских и
ппдзакпнских аката

2012

2014
2013

Усппстављаое закпнске
регулативе

Укупан брпј
реализпваних прпјеката
8 прпјекта

Укупан брпј
реализпваних прпјеката
4 прпјекта

2016
2015

Укупан брпј
реализпваних прпјеката
4 прпјекта

2017

Укупан брпј
реализпваних прпјеката
16 прпјекта

Реализација прпјектних активнпсти пп регијама

1
Мезпрегија Приједпр
1 прпјекат

19

11

5

Мезпрегија Баоалука

Бршкп дистрикт

Мезпрегија Бијељина

2

6 прпјеката, 9 студија, 4 UNDP

3 прпјекат, 2 студије

Мезпрегија Дпбпј

Мезпрегија Истпшнп
Сарајевп

7 прпјеката, 2 студије, 2 UNDP

1 прпјекат, 1 студија

2
Мезпрегија Требиое
1 студија, 1 UNDP

Пстварени резултати и циљеви Фпнда

Укупнп улпжена средства за
реализацију прпјектних активнпсти

Финансирани прпјекти - 40
18 прпјеката енергетске пбнпве зграда
15 студија, едукација и кпнференција
7 прпјеката у срадои са UNDP-пм

2.089.264,71 KM

ВРЕМЕНСКИ РПКПВИ

БРПЈ КПРИСНИКА
Дп сада је финансиранп прекп 40
прпјеката, щтп укљушује прекп
десет хиљада кприсника

ЦИЉЕВИ
Циљ Фпнда је финансирати щтп већи
брпј прпјеката и кприсника, какп из
јавнпг, такп и из стамбенпг и
кпмерцијалнпг сектпра

Б

В

Ц

Н

У ппследоих 5 гпдина
усппстављен је систем енергетске
ефикаснпсти, укљушујући
дпнпщеое закпнских и
ппдзакпнских аката, кап и систем
усппстављаоа финансираоа
прпјеката из пве пбласти

НАПРЕДАК
Примјетан је све већи бпрј
финансираних прпјеката ,кап и
задпвпљних кприсника средстава
из гпдине у гпдину

ФПНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНПСТ РЕПУБЛИКE СРПСКE

ХВАЛА НА ПАЖОИ!!!

ФПНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНПСТ РЕПУБЛИКE СРПСКE

Краља Алфпнса XIII 21
Баоа Лука
Тел: 051/231-340, 231-350
Факс: 051/231-351
www.ekofondrs.org
e-mail: info@ekofondrs.org

