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АКЦИОНИ ПЛАН ОДРЖИВОГ ЕНЕРГЕТСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ  

Лакташи, маj 2012. године  

 

Издавач:  

Општина Лакташи, уз подршку пројекта ''Консултације за енергетску ефикасност у Босни и 

Херцеговини''.  

Тим за израду Акционог плана:  
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Радомир Гатарић                 дипл.инж. саобраћаја                  саобраћај 
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Аљоша Бркић                       дипл.инж. електротехнике јавна расвјета 

Желимир Мирјанић           дипл.инж. пољопривреде           пољопривреда 

Никола Поповић                  дипл.инж. шумарства                   шумарство 

Сузана Квргић                                                                                 дипл. новинар промоција и односи са јавношћу 

Дајана Миловановић         дипл. економиста                           финансије 

Јелена Драгосављевић                                          дипл. инж. архитектуре      зградарство 

 

Стручни консултанти: 

Др Петар Гверо, в.проф. дипл. инж. машинства технички кординатор 

Александра Станивуковић дипл. инж. машинства национални стручњак за 

енергетску ефикасност 
Ранка Радић дипл. инж. технологије стручњак за емисије 

Биљана Савковић дипл. просторни планер јуниор стручњак за ЕЕ и ОИЕ 

у области просторног план. 
Чланови пројекта ''Консултације за енергетску ефикасност у БиХ'' 
 

У изради Акционог плана одрживог енергетског развоја Лакташа, непроцјењиву помоћ личним 

радом, савјетом, подацима и подршком пружили су: Мр Петар Беговић дипл. геолог, ''ИБИС'' 

Бањалука, ''МИС ТРАДЕ'' Нова Топола, Драган Келечевић в.д. шеф Канцеларије за локални 

економски развој и Александар Јерковић сам. стр. сарадник за привреду и предузетништво. 
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1. УВОД 

 

Шта је Споразум градоначелника? 

 

Највећи проблеми на подручју животне средине, као и опасност која пријети од 

глобалног загријавања и произилазећих климатских промјена, директно су повезани са 

потрошњом енергије. Угљен-диоксид (CO2) је гас који настаје и као посљедица сагоријевања 

фосилних горива, а одговоран је за настанак ефекта ''стаклене баште''. 

Да би се бар ограничио пораст просјечне температуре и ублажиле климатске промјене 

које он доноси, сматра се да је неопходно преполовити емисије угљен-диоксида у свијету до 

2050. године (у односу на 1990.) од 20 милијарди тона годишње, на око 10 милијарди тона. 

Управо из тог разлога, Европска унија је у својој енергетској политици утврдила да до 

2020. године треба остварити циљ 20-20-20, тј. да за 20% смањи ниво емисије гасова стаклене 

баште у ваздуху, да се у укупној потрошњи енергије за 20% повећа кориштење обновљивих 

извора енергије у односу на конвенционалне, и за 20% повећа ефикасност кориштења енергије.  

Наведени циљ може се остварити само ако се у процес укључе локалне власти, локални 

инвеститори, грађани и њихова удружења.  

Европска комисија је 29. јануара 2008. покренула велику иницијативу повезивања 

градоначелника енергетски освијештених европских градова у трајну мрежу са циљем размјене 

искустава у провођењу мјера за побољшање енергетске ефикасности у урбаним срединама. 

Споразум градоначелника (Covenant of Mayors) је одговор напредних европских градова на 

изазове глобалне промјене климе, те прва и најамбициознија иницијатива Европске комисије, 

која се директно дотиче локалних власти и грађана, кроз њихово активно укључивање у борбу 

против глобалног загријавања. Потписивањем Споразума, градоначелници се обавезују на 

провођење конкретних мјера енергетске ефикасности у циљу смањења емисије CO2 у свом 

граду за више од 20% до 2020. године.  

 

Скупштина општине Лакташи на сједници одржаној 18.03.2011. донијела је Одлуку о 

подршци Споразуму градоначелника европских градова (Covenant of Mayors), којом се 

овлашћује Начелник општине Лакташи да потпише Споразум градоначелника. 

 

Споразумом су дефинисане и конкретне активности које потписник треба провести:  

• Израда инвентара емисија гасова стаклене баште, као темеља за израду Акционог плана 

енергетски одрживог развоја (у даљем тексту Акционог плана);  

• Израда и провођење Акционог плана те подношење извјештаја о његовој реализацији 

Европској комисији сваке двије године;  
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• Прилагођавање административне инфраструктуре те осигуравање људских потенцијала 

за провођење свих потребних активности;  

• Редовно информисање локалних медија о резултатима Акционог плана;  

• Информисање грађана о могућностима и предностима кориштења енергије на ефикасан 

начин,  

• Успостављање система унутрашњег и вањског праћења и извјештавања о резултатима 

провођења Акционог плана, 

• Организовање Енергетских дана или Дана Споразума градова; присуствовање и 

допринос годишњој Конференцији градоначелника ЕУ о енергетски одрживој Европи, 

• Размјена искустава и знања с другим градовима и општинама.   

 

До априла 2012. године, Споразум градоначелника је потписало 3.737 градова из свих 

дијелова Европе и свакодневно се тај број увећава. 

  

Шта је Акциони план енергетски одрживог развоја? 

 

Акциони план енергетски одрживог развоја (Sustainable Energy Action Plan- SEAP) је 

кључни документ Споразума градоначелника, који показује начин на који ће се испунити 

обавезе преузете његовим потписивањем, од стране локалних власти. Као основа за израду 

Акционог плана се користе резултати Базног инвентара емисија за референтну годину, са 

циљем идентификације најзначајнијих подручја у којима је могуће подузети конкретне  акције 

и која дају највише потенцијала за достизање циљане редукције емисије CO2, и то до 2020. 

године. План дефинише конкретне мјере  и активности,  као  и  временске  оквире и 

одговорности, који ће дугорочну стратегију  претворити у конкретне резултате. 

Споразум градоначелника се односи на активности на локалном нивоу које су у 

надлежности локалних власти. Акциони план се фокусира на мјере које ће довести до смањења 

потрошње енергије од стране крајњих корисника и коначног смањења емисије CO2. Обавезе из 

Споразума градоначелника односе се на комплетно географско подручје локалне самоуправе. 

Због тога, Акциони план обухвата акције које се тичу и јавног и приватног  сектора.  Међутим, 

од локалних власти се очекује да представљају примјер и стога дјелују проактивно на остале 

учеснике.  

 

Основна циљана подручја Акционог плана Лакташа су: зградарство и јавни  превоз. 

Поред тога, Акциони план обухвата и друга подручја у којима Општина дугорочним 

дјеловањем може постићи успјех у рационалнијем кориштењу енергије као што је: просторно 

планирање, повећање кориштења обновљивих извора енергије, а нарочито промјене у 

понашању крајњих потрошача (рад са грађанима и другим заитересованим групама).  
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Акциони план је израђен уважавајући циљеве и конкретне пројекте из Стратегије 

развоја општине Лакташи до 2015. као и у сагласности са другим стратешким документима 

општине и регије. 

Потписници Споразума обавезују се да ће поднијети Акциони план за своју општину у 

року од годину дана након потписивања, те достављати периодичне извјештаје о 

имплементацији. 

Акциони план мора бити усвојен од стране Скупштине општине, те достављен на 

националном језику. 

 

Који су циљеви општине Лакташи? 

 

Овај Акциони план је кључни документ, који показује како ће локална власт постићи 

смањење емисије CO2 за 20% до 2020. године. С обзиром да се Споразумом покрива цијело 

подручје општине, Акциони план садржи активности везане и за приватни и за јавни сектор. 

 

Улоге локалних власти дефинисане Споразумом градоначелника су сљедеће:  

 

• Провођење програма за штедњу енергије и других мјера енергетске ефикасности у 

јавним објектима у власништву градова,  

• Смањење потрошње енергије за јавни превоз и расвјету,  

• Планирање развоја насеља и кориштења земљишта, те организација система 

превоза,  

• Информисање и мотивисање грађана, фирми и других локалних субјеката како 

користити енергију на ефикаснији начин,  

• Утицати на развој свијести о важности кориштења обновљивих извора енергије,  

• Подстицати локалну производњу енергије и кориштење обновљивих извора 

енергије. 

 

 Основни циљ Акционог плана јесте да се кроз његову реализацију стварају бољи 

услови за живот свих становника општине Лакташи. Ово побољшање животних услова треба 

да се оствари не само као посљедица смањења загађења ваздуха већ и кроз повећање животног 

стандарда, стварање нових радних мјеста и развоја општинске инфраструктуре.  

 

Приступањем Споразуму градоначелника општина Лакташи се опредијелила за 

одрживи развој општине на начелима енергетске ефикасности, одрживе градње и кориштења 

обновљивих извора енергије. 
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Сви постављени циљеви су у складу са Стратегијом развоја општине Лакташи до 2015. 

године и кореспондирају са Стратешким циљем број 4. из Стратегије: Еколошки напредна и 

инфраструктурно изграђена средина, у складу са европским стандардима.  

 

Ко су учесници у спровођењу Акционог плана? 

 

Главни актери провођења Акционог плана, су СВИ становници општине кроз њихово 

директно, организовано или самостално ангажовање. 

 

Процес израде и провођења Акционог плана је комплексан задатак, у који од почетка 

треба укључити што више интересних група (заинтересованих страна) за шта је потребна 

осмишљена комуникацијска стратегија. Из тог је разлога, први корак идентификација 

заинтересованих страна. Директно укључивање учесника у Процес израде, провођења и 

праћења Акционог плана треба провести од самог покретања Процеса. 

 

Заинтересоване стране на подручју општине Лакташи могу се подијелити у неколико 

категорија:  

• општинска управа;  

• привредни субјекти; 

• републичке институције и установе; 

• комерцијални и услужни пословни субјекти;  

• власници стамбених објеката; 

• занатске радионице; 

• образовне установе;  

• невладине организације; 

• грађани.  
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2. Методологија 

 

2.1. Процес израде, провођења и праћења Акционог плана енергетски 

одрживог развоја општине Лакташи 

 

Процес израде, провођење и праћења Акционог плана енергетски одрживог развоја 

општине Лакташи (у даљем тексту Процес) начелно се може подијелити у шест (6) главних 

корака (слика 1.):  
 

1. Припремне радње за покретање Процеса (потписивање меморандума са пројектом 

''Консултације за енергетску ефикасност у БиХ'', усвајање Одлуке о приступању 

Споразуму градоначелника од стране СО);  

2. Израда Акционог плана енергетски одрживог развоја општине Лакташи;  

3. Прихватање Акционог плана као службеног, стратешког документа општине;  

4. Провођење идентификованих мјера и активности у складу с дефинисаним 

распоредом и временским оквиром;  

5. Успостављање система праћења и контроле провођења мјера и активности из 

Акционог плана;  

6. Припрема извјештаја о реализованим пројектима из Акционог плана у временским 

интервалима од 2 године.  
 

Унутар 6 главних корака велики је број активности које требају бити проведене за 

успјешну реализацију Процеса.  

 2011 2012 2013 2014 

Припремна фаза                 

Израда Акционог 

плана 
 

 
  

 
   

    
    

Прихватање 

Акционог плана 
        

    
    

Провођење мјера                 

Праћење и 

контрола 
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Слика 1. Динамика реализације Процеса израде, провођења и праћења Акционог плана 

 

2.1.1. Припремне радње за покретање процеса  
 

Основна активност припремне фазе Процеса је постизање политичке воље за његово 

покретање и реализацију.  
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Општина Лакташи је 24. фебруара 2011. године потписала Меморандум о разумијевању 

са пројектом ''Консултације за енергетску ефикасност у БиХ''. 

Наведени пројекат се имплементира од стране конзорција GFA Consulting GmbH и 

INTEGRATION Umwelt & Energie GmbH, који је финансиран од стране Њемачког Федералног 

Министарства за економску сарадњу и развој (BMZ) преко GIZ (Deutsche Gasellschaft fur 

Internatioale Zusammenarbeit GmbH). 

Скупштина општине Лакташи је на сједници одржаној 18. марта 2011. године усвојила 

Одлуку о прихватању Споразума градоначеника, на основу које је Начелник општине потписао 

приступни образац 29. марта 2011. године. 

Приступањем Споразуму градоначелника учињен је први корак у правом смјеру, који 

показује позитивно дјеловање општинске управе ка енергетски одрживом развоју општине. 

Значајно је што су водећи људи Општине већ од припремне фазе укључени у Процес, те и у 

осталим фазама пружају активну подршку. Једино је на тај начин осигурана његова успјешна 

реализација.  

Задаци општинске управе у реализацији Акционог плана су сљедећи:  

• успјешно интегрисати циљеве и мјере Акционог плана у развојну стратегију 

општине Лакташи;  

• изградити ефикасну административну инфраструктуру за провођење дефинисаних 

мјера и активности енергетске ефикасности и примјене обновљивих извора 

енергије;  

• обезбиједити финансијска средства за провођење мјера;  

• подржавати континуирано провођење мјера кроз читаво раздобље Акционог плана 

до 2020. године;  

• осигурати праћење и извјештавање о динамици провођења Акционог плана до 2020. 

године;  

• континуирано информисати грађане о провођењу Акционог плана;  

• осигурати учествовање заинтересованих страна и грађана у читавом процесу од 

израде до праћења провођења Акционог плана;  

• активно се укључити у мрежу градова потписника Споразума градоначелника у 

циљу континуиране размјене позитивних искустава и заједничке синергије у 

изградњи енергетски одрживих урбаних подручја Европе.  
 

Корист од успјешно проведеног Процеса израде, реализације и контроле Акционог 

плана је вишеструка за општину и њене грађане, али и за јачање политичке моћи општинске 

управе, која ће успјешном реализацијом читавог Процеса:  
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• показати своју опредијељеност за енергетски одржив развој општине Лакташи на 

начелима заштите животне средине, енергетске ефикасности и примјене 

обновљивих извора енергије;  

• поставити темеље енергетски одрживом развоју општине Лакташи;  

• покренути нове финансијске токове и механизме за реализацију мјера енергетске 

ефикасности и кориштења обновљивих извора енергије у општине Лакташи;  

• обезбиједити дугорочну стабилност снадбијевања енергијом општине Лакташи;  

• повећати квалитет живота својих грађана (побољшати квалитет ваздуха, смањити 

саобраћајне гужве и др.); 

• отворити нова радна мјеста. 
 

Од успјешне израде и реализације Акционог плана користи ће на директан или 

индиректан начин имати сви грађани општине Лакташи, који ће преко представника разних 

заинтересованих страна учествовати у свим фазама реализације. Учествовање што већег броја  

грађана, почетни је корак у процесу промјене енергетских ставова и понашања грађана.  
 

Учесници у изради и реализацији Акционог плана требају бити сви они:  

• чији су интереси на било који начин повезани с Акционим планом;  

• који су на било који начин под утицајем активности из Акционог плана;  

• чије су власништво, приступ информацијама, извори, стручност и др. потребни за 

успјешну израду и провођење Акционог плана.  
 

Први корак је идентификација заинтересованих страна, а сљедећи препознавање њихових 

конкретних улога и задатака у Процесу израде, провођења и праћења Акционог плана.  

 

2.1.2. Израда Акционог плана за енергетски одрживи развој општине Лакташи 

 

Израда Акционог плана енергетски одрживог развоја општине Лакташи обухватила је 

10 главних активности:  

1. Формирање Тима за израду Акционог плана; 

2. Одређивање базне године;  

3. Прикупљање података за идентификоване секторе: зградарство, саобраћај и јавна 

расвјета; 

4. Израду Базног инвентара емисија CO2;  

5. Анализа и одређивање приоритетних сектора дјеловања; 

6. Израда приједлога Плана мјера и активности за постизање смањења CO2 до 2020.; 

7. Јавна расправа о Плану мјера и активности;  

8. Прорачун енергетских уштеда и припадајућих емисија CO2 за одабране мјере и 

активности, одређивање временског оквира и процјена инвестицијских трошкова;  
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9. Одређивање механизама финансирања реализације Акционог плана;  

10. Приједлог организационе структуре и мјера за контролу и праћење реализације 

Акционог плана.  

Прва активност у изради Акционог плана енергетски одрживог развоја општине 

Лакташи је формирање Тима за израду ''Одрживог енергетског акционог плана'' (= Акциони 

план енергетски одрживог развоја) општине Лакташи, и то Одлуком Начелника од 12. априла 

2011. године. Именовани тим бројао је 15 чланова, који су задужени за различите области 

дјеловања, и то за: инфраструктуру, саобраћај, зградарство, просторно планирање, јавну 

расвјету, електричну енергију, централно гријање, пољопривреду, шумарство, финансије, 

контакт са Covenant of mayors. Накнадно је Тим за израду ојачан са још два члана и то 

стручњацима за саобраћај и односе са јавношћу. Укупно је Тим за израду, бројао 17 чланова од 

којих су 12 из реда запослених у Административној служби Општине Лакташи, а 5 из реда 

запослених у другим институцијама.  

Наредни корак у Процесу је одређивање базне године за коју ће бити израђен Базни 

инвентар емисија CO2, за поједине секторе енергетске потрошње, на подручју читаве 

територије општине.  

Према препорукама Европске комисије, приликом одређивања временског оквира за 

провођење Акционог плана за базну годину би се требала узети 1990. година, или најранија 

година за коју локалне власти располажу потребним подацима о енергетским потрошњама и 

припадајућим емисијама.  

Имајући у виду промјене које су наступиле у периоду од 1990. до 2011. године, а с 

обзиром на привредни развој општине и повећање броја становника, као и потпуно одсуство 

одговарајућих података о енергетским потрошњама и емисијама CO2, Тим за израду Акционог 

плана опредијелио се за избор 2008. године, као базне године. Претпоставка је да се те године 

одвијала највећа привредна активност на подручју Лакташа и тиме остварила највећа емисија 

CO2.  

Временски оквир провођења Акционог плана чини период од 2011. до 2020. године.  

С обзиром да Акциони план треба да постави циљеве смањења емисије CO2 по 

појединим секторима и подсекторима енергетске потрошње, сљедећа активност је 

подразумјевала њихову класификацију на нивоу општине Лакташи. 

У складу с препорукама Европске комисије, сектори енергетске потрошње подијељени 

су на:  

- зградарство;  

- саобраћај;  

- јавну расвјету.  

Сектор зградарства се дијели на сљедећа три подсектора:  

- зграде јавне намјене у власништву/надлежности Општине Лакташи 
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- зграде јавне намјене које нису у власништву/надлежности Општине Лакташи, 

- зграде за становање.  
 

Сектор саобраћаја садржи три подсектора:  

- возила у власништву Општине;  

- јавни превоз на подручју општине;  

- путничка и комерцијална возила.  
 

Сектор јавне расвјете чини цјелокупна мрежа јавне расвјете у власништву Општине.  
 

Најзначајнија активност у циљу постављања реалних циљева уштеде енергије и 

смањења CO2 до 2020. године је прикупљање квалитетних података о енергетској ситуацији и 

потрошњи енергије за базну годину, што је с обзиром на непостојање базе података на нивоу 

општинске инфраструктуре, као и одговарајућих статистичких података на нивоу ентитета, 

представљало уједно и најкомплекснију активност. 

Из наведених разлога за сектор зградарства израђени су одговарајући упитници који су 

садржавали све неопходне податке о потрошњи енергије, који су упућени свим јавним  

објектима на подручју општине Лакташи.   
 

Прикупљени подаци о енергетској потрошњи разних сектора и подсектора, 

представљају улазне податке за израду Базног инвентара емисија CO2, као сљедеће врло важне 

активности у оквиру израде Акционог плана. Овај Базни инвентар емисија је урађен према 

IPCC протоколу за одређивање емисија загаћујућих материја у атмосферу који је протокол 

Међувладиног тијела за климатске промјене (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) 

као извршног тијела Програма за околиш Уједињених нација (United Nations Environment 

Programme – UNEP) и Свјетске метеоролошке организације (WМО) у провођењу Оквирне 

конвенције Уједињених нација о промјени климе (United Nations Framework Convention on 

Climate Change – UNFCCC).  
 

На основу: Базног инвентара емисија CO2 (БЕИ) за све обухваћене секторе и подсекторе 

енергетске потрошње у општини Лакташи, анализе потенцијала обновљивих извора енергије и 

других релевантних докумената, као што је ''Стратегије развоја општине Лакташи'', израђен је 

План мјера и активности, чије провођење може резултирати циљаним смањењем емисија CO2.  

Према препорукама Европске комисије, План мјера и активности за општину Лакташи, 

обухвата секторе: зградарство, саобраћај и јавна расвјета, а као сектори од интереса који 

пружају могућност директног дјеловања са циљем постизања смањења емисије CO2 

евидентирани су и: 

• локална производња енергије из обновљивих извора;  
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• просторно планирање (урбанистичко планирање, планирање развоја саобраћајне 

инфраструктуре, планирање изградње и реконструкције зграда на начелима 

одрживе градње); 

• јавне набавке (увођење захтјева енергетске ефикасности и обновљивих извора 

енергије у процес јавне набавке у надлежности Општине);  

• рад с грађанима и заинтересованим странама на: образовању, подизању свијести и 

њиховом активном укључењу у енергетски одрживи развој општине (формирање 

енергетског инфо центара, промотивне и информативне акције и др.).  
 

Тим за израду Акционог плана донио је одлуку да у најранијој фази израде документа 

укључи заинересовану јавност, те је 9. новембра 2011. године, одржана презентација на којој је 

представљен процес израде Акционог плана, Базни инвентар, те јавна расправа о приједлогу 

Плана мјера и активности. Заинтересованој јавности су упућени и анкетни листови са 

могућношћу кандидовања пројеката за Акциони план. 
 

За сваку идентификовану мјеру и активност у Плану одређени су:  

• потенцијали енергетских уштеда до 2020. године;  

• потенцијали смањења емисија CO2 до 2020. године.  

• временски оквир реализације мјерa и активности;  

• инвестицијски трошкови реализације;  

• могући начин финансирања;  

 

2.1.3. Прихватање Акционог плана као стратешког документа Општине  

 

Усвајањем Акционог плана као стратешког документа, општина Лакташи ће добити 

кључни инструмент за остваривање зацртаног циља смањења емисија CO2 до 2020. године за 

минимално 20%. Одлуком Скупштине општине о усвајању Акционог плана за одрживи 

енергетски развој, Општина Лакташи испуњава обавезу из Споразума градоначелника, односно 

и фактички постаје члан широке породице европских градова који воде рачуна о енергетској и 

еколошкој будућности Европе и стиче услове да користи предности које Европска Комисија 

прописује чланицама Споразума. 

Европска комисија је припремила и објавила обрасце у које треба унијети главне 

параметре Акционог плана (одговорну особу, енергетску потрошњу и емисију CO2 према ЕК 

класификацији сектора, предложене мјере енергетске ефикасности и др.). Испуњене обрасце 

треба послати Европској комисији која ће их оцијенити, те одговорној особи из општинске 

управе послати службено мишљење и евентуалне приједлоге за побољшање Акционог плана.  

 Након верификације документа од надлежне установе ЕК, услиједиће израда финалног 

документа и његова промоција. 
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2.1.4. Реализација Акционог плана  

 

Усвајањем Акционог плана као службеног документа Општине, званично креће његова 

реализација, који је врло сложен задатак завистан од бројних привредних, социјалних, 

друштвених, економских и техничких фактора, а чија успјешна реализација захтијева изузетно 

добру организацију и сарадњу између бројних учесника на подручју општине.  

Током свих фаза имплементације Акционог плана неопходно је обезбиједити добру 

комуникацију између различитих општинских одјељења, локалних предузећа и установа, 

органа републичке и државне власти и свих осталих чинилаца и лица укључених у процес, као 

и вањску комуникацију са грађанима и интересним групама. Ово ће допринијети подизању 

свијести јавности, повећање знања о питањима климатских промјена, индуковати промјене у 

понашању и обезбиједити широку подршку за читав процес имплементације Акционог плана. 

 

 

Како би Акциони план био успјешно реализован неопходно је: 

- Изградити одговарајућу организациону структуру унутар Административне службе, 

- Осмислити и проводити комуникацијску стратегију, 

- Израдити План промоције Акционог плана и рада са заинтересованим странама, 

- Успоставити систем за праћење реализације Акционог плана, 

- Обезбиједити потребна финансијска средства. 

 

2.1.5. Праћење и контрола реализације Акционог плана  

 

Потписници Споразума градоначелника имају обавезу сваке двије године припремити и 

доставити Европској комисији Извјештај о спровођењу Акционог плана, који уз детаљан опис 

проведених мјера и активности те постигнутих резултата, треба садржавати и Контролни 

инвентар емисија CO2 (енг. MEI – Monitoring Emission Inventory). 

Процес праћења и провођења Акционог плана, потребно је накнадно усагласити са службеним 

Приручником за праћење и контролу провођења Акционог плана, који припрема Европска 

комисија и који ће бити основа за даље праћење и контролу провођења Акционог плана. 

 

 

Активности које је неопходно реализовати током успостављања система праћења су: 

- дефинисање индикатора за праћење успјешности реализације Акционог плана, као 

што су нпр: 

• висина инвестиција у пројектима ЕЕ и кориштења ОИЕ, 

• количине смањења емисије гасова стаклене баште, 

• уштеде енергије и других ресурса, 

• повећање употребе ОИЕ, 
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• медијски и стручни интерес за питања климе, 

• степен јавне свијести о питањима климе, 

• други специфични индикатори, 

- дефинисање базе података за праћење и процјену резултата,  

- осмишљавање система за верификацију и евиденцију резултата свих пројектних 

активности,  

- успостављање система за континуирано праћење имплементације појединачних 

пројеката, 

- редовно ажурирање и примјена нових захтјева који се односе на праћење и 

извјештавање, а које прописује Covenant of Mayors. 

 

 

Праћење и контрола провођења Акционог плана омогућиће континуирано побољшање 

процеса имплементације. 

 

2.1.6. Извјештавање о постигнутим резултатима реализације Акционог плана 

  

Пројектом је неопходно дефинисати извјештавање о резултатима спровођења Акционог 

плана: Скупштини општине (унутрашњи мониторинг) и Споразуму градоначелника (вањски 

мониторинг), као и рокове за достављање истих. Садржај документа мора садржавати 

квантификоване информације о провођењу мјера, њихов утицај на потрошњу енергије и 

емисију CO2, као и анализа имплементације Акционог плана, укључујући и корективне и 

превентивне мјере када је то потребно. 

За праћење и оцјену постигнућа потребно је водити базу података, а за неке показатеље 

као што су рецимо интерес јавних медија и степен јавне свијести потребно је утврдити почетно 

стање, анкетирањем грађана и сл.  

Координатор Акционог плана  и Тим за реализацију, дужни су да једном годишње 

извјештавају Скупштину општине о резултатима спровођења Акционог плана (АП). 

Потписници Споразума су у обавези да доставе извјештај о реализацији АП-а Секретеријату 

Споразума, сваке друге године након подношења и то у циљу евалуације, праћења и 

верификације резултата. Специфични водич за праћење АП-а од стране Европске комисије ће 

бити накнадно објављен, којим ће бити дефинисане све процедуре за извјештавање. 

 

3. Организациона структура за реализацију и праћење акционог 

плана  
  

Прихватајући Споразум градоначелника, Општина Лакташи се обавезала да ће 

извршити један од основних услова, тј. ''Адаптацију градске структуре, укључујући расподјелу 

довољног броја људских ресурса''.  
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Иако је Европска комисија дала оквирна упутства о читавом току Процеса, па тако и о 

организацијској структури, на општинској управи је да их у што већој мјери прилагоди 

конкретној ситуацији у властитој администрацији.  

Први корак провођења Акционог плана је оснивање радних тијела за реализацију 

Акционог плана и координацију са Споразумом градоначелника.  

 

 

Радна тијела која треба именовати актом Начелника су:  

• Координатор Акционог плана 

• Тим за реализацију Акционог плана.  

 

 

Координатор је кључно тијело Процеса, које доноси све важне одлуке и на чији се 

приједлог оснивају сва радна и надзорна тијела потребна за реализацију Акционог плана за 

одрживи енергетски развој општине Лакташи.  

Координатор ће бити и главни контакт са Секретеријатом Споразума градоначелника. 

 Препорука је да Координатор буде тијело које се већ налази у саставу 

Административне службе, тј. Канцеларија за локални економски развој. Ово подразумијева 

званично додјељивање потребних овлаштења и надлежности Канцеларији, али и свим другим 

запосленим у Административној служби, који ће бити директно везани за реализацију 

Акционог плана.  

 Канцеларија за развој ће у сарадњи са стручњацима из других организационих 

јединица, али по потреби и уз ангажовање вањских стручњака, припремати и проводити 

специфичне пројекте из Плана мјера и активности. Пројекте који су по својој природи у 

надлежности других одјељења, имплементираће одјељење надлежно за дати пројекат, док  

мониторинг пројеката остаје у надлежности Канцеларије за развој. 

 

 

Тим за реализацију Акционог плана је радно тијело задужено првенствено за 

покретање и координацију реализације конкретних пројеката и мјера, у складу с распоредом и 

динамиком Плана мјера и активности.  

 

 

Главни задаци Тима за реализацију су:  

• вођење и координација цјелокупног провођења Плана мјера и активности;  

• успостављање комуникацијске стратегије; 

• контрола и праћење реализације Акционог плана;  

• припрема и подношење периодичних извјештаја руководству Општине о 

резултатима провођења Плана.  

 

 

Приједлог је да Тим за реализацију поред шефа Канцеларије за локални економски 

развој, који ће обављати и функцију координатора Тима за реализацију, чине начелници: 
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Одјељења за просторно уређење, Одјељења за стамбено-комуналне послове, Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности и шеф Одсјека за заједничке послове.  

Поред наведених тијела било би потребно основати групу која ће имати улогу 

комуницирања са јавношћу и свим заинтересованим странама, као и давању повратних 

информација општинској управи о ефектима реализације Акционог плана и смјеровима 

енергетског развоја општине. Приједлог је да се то тијело зове Енергетски савјет и да има 

савјетодавну улогу. Чинили би га: представници општинске управе, главних заинтересованих 

страна и истакнути стручњаци с дугогодишњим искуством из подручја енергетског планирања, 

грађења и просторног уређења, те саобраћајне и комуналне инфраструктуре.  

Основни задаци Енергетског савјета били би: давање мишљења и препорука 

Координатору и општинској управи о реализацији Акционог плана, комуникација са 

заинтересованим странама и грађанима, рецензија Акционог плана и других документа везаних 

за енергетски развој. 

 

 

Специфичност Акционог плана за одрживи енергетски развој, јесте што за његову 

имплементацију је потребно мултидисциплинарно знање и међуресорски приступ реализацији. 

То подразумијева интеграцију Акционог плана у активности везане за просторно планирање, 

стамбено-комуналне послове, саобраћај, јавну расвјету, буџет и финансије, јавне набавке, 

унутрашњу и вањску комуникацију, итд., што захтјева добру комуникацију између појединих 

сектора, па је неопходно да Начелник општине захтјева да сва одјељења, одсјеци, јавне 

установе и предузећа именују контакт особе, чији би основни задатак био комуникација са 

Координатором. 

 

 

 Поред горе именованих тијела за успјешну реализацију Акционог плана, потребно је 

одредити сљедеће кључно особље/запослене: 

 

 

1. стручни сарадник за припрему пројеката из области ЕЕ и ОИЕ 

− који би обављао послове: праћења, анализирања и проналажења потенцијалних извора 

финансирања, програма помоћи, донација, грантова, намјенских програма из области 

ЕЕ и ОИЕ; израде пријава на пројекте; имплементације пројектних активности; 

комуникације са релевантним факторима у земљи и иностранству, итд. 

 

 

2. стручни сарадник за промоцију Акционог плана и односе са јавношћу 

− који би обављао послове: промоције Акционог плана и обавезе из Споразума у јавности 

и локалним медијима; разраде и провођења конкретних промотивних активности; 

сарадње са Службом за медије Споразума градоначелника; организовања локалних 

Енергетских дана; итд. 
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3. стручни сарадник за вођење базе података Акционог плана 

− који би обављао послове: вођења базе података за праћење и процјену резултата и 

унапређивања исте; праћења и контроле постављених циљева енергетских уштеда за 

сваку поједину мјеру унутар Акционог плана; праћења и контроле постигнутих 

смањења емисија CO2 за сваку мјеру према Акционом плану; итд. 

 

 

4. стручни сарадник за мониторинг Акционог плана 

− који би обављао послове: континуираног праћења и контроле провођења Акционог 

плана; ажурирања и примјене нових захтјеве који се односе на праћење и извјештавање, 

а које прописује Споразум градоначелника; припремања извјештаја о спровођењу 

Акционог плана; итд. 

 

 

Детаљан опис радних обавеза за горе наведене запослене, њихово образовање и радно 

искуство биће прописано Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста 

Административне службе општине Лакташи. 

 

 

4. Општи подаци о општини Лакташи 

4.1. Положај  

 

Општина Лакташи се налази у сјеверозападном дијелу Републике Српске, односно 

Босне и Херцеговине између 44°46’ и 44°59’ сјеверне географске ширине и између 17°10’ и 

17°29’  источне географске дужине. Сусједне општине су јој Градишка и Србац на сјеверу, 

Бања Лука на сјеверозападу и југу, а Прњавор и Челинац на југоистоку. У непосредној је 

близини границе са Хрватском на сјеверу (30 km од центра општине) и свега 20 km од Бања 

Луке.  

Средишњим дијелом општине протиче ријека Врбас, у дужини од 44 km у правцу 

југозапад - сјевероисток и као природна граница дијели је на жупски (десна обала Врбаса) и 

поткозарско-лијевчански дио (лијева обала Врбаса).  

 

 

Захваљујући повољном геостратешком положају и постојећој саобраћајној 

инфраструктури, добро је повезана са сусједним општинама и ширим окружењем. Велики 

значај има аеродром ''Бања Лука'', у Маховљанима, удаљен свега 3 km од центра Лакташа, који 

омогућује повезивање цијеле регије са сусједним и другим државама.  
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4.2. Рељеф 

                                                                                     Рељефна карта општине Лакташи 
Простор општине чине три 

рељефне цјелине: Жупа, 

Лијевче и Поткозарје. Према 

карактеристикама рељефа 

видљиво је да у средишњим 

дијеловима преовладава 

низијски рељеф Лијевча поља и 

ниске терасе Врбаса и његових 

притока, док се ободним 

дијеловима општине протежу 

ниске планине и брежуљкасти 

облици рељефа. Знатан дио 

подручја (око 70% пољопривр. 

површина) има раван или благо 

нагнут рељеф, док су у 

источном (обронци Мотајице) и 

западним дијеловима (обронци 

Козаре) морфологија и 

рашчлањеност рељефа 

израженији. Просјечна 

надморска висина износи 125 

m. Највиша тачка је на простору 

Црног врха (Бандера) са надморском висином од  546 m, док је најнижа у долини Врбаса 

(Горња ада) са надморском висином 105,6 m. На лијевој страни Врбаса поред Лакташа, су 

насељена мјеста: Трн, Буковица, Гламочани, Јаблан, Јакуповци, Александровац, Ријечани, 

Маховљани, Петошевци, Бакинци, Крнете, Кобатовци, Косјеровао и Мрчевци, а на десној: 

Слатина, Мало и Велико Блашко, Шушњари, Рајичевци, Ћетојевићи, Јаружани, Кадињани, 

Љубатовци, Алексићи, Бошковићи, Довићи, Деветина, Чардачани, Милошевци, Друговићи, 

Кољани, Милосавци, Папажани, Кришковци и Шешковци.  

4.3. Клима 

 

Овај простор карактеришу релативно повољни климатски услови умјерено-

континенталног типа, али постоји тенденција значајнијих негативних промјена посљедњих 

година. Љета су најчешће под утицајем азорског антициклона који условљава топло вијеме  са 

мало падавина, али усљед наглог прегријавања ваздуха долази до локалне депресије која 
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условљава конвективни развој облачности и појаву пљускова с грмљавином, а понекад и 

градом. У зимском периоду Бањалучка регија је под утицајем хладног сибирског и арктичког 

антициклона који условљава веома хладно вријеме без падавина, али је примјетан и утицај 

топле ваздушне струје Ђеновског циклона. Атлантски циклон доноси обилне падавине у 

прелазним годишњим добима, нарочито у јуну и септембру.
 1
 

Средња годишња температура ваздуха за период 1961-2009. година је 11°С, најнижа у 

јануару са просјеком од око 0,0°С, а највиша у јулу са просјеком око 21,2°С
 
 (наредни 

графикони). 

 

 

Годишња                            Просјечна температура ваздуха                               Мјесечна 

      
 

У периоду 2000-2009. године је присутан тренд пораста просјечних годишњих 

температура, па температурни просјек износи 12,1°С што је значајно одступање у односу на 

средњу темперетуру (10,6°С) референтног климатолошког периода 1961-1990 (нормала). Међу 

10 најтоплијих година од 1961. године, осам је година из овог периода.  

Апсолутни минимум температуре ваздуха износи -27,4°С, регистрован у фебруару 

1956, док је апсолутни температурни максимум 41,4°С, измјерен током јула 2007. и августа 

1957. године. 

Вегетациони период траје од друге половине марта до краја октобра (225 дана). Овакви 

климатски услови омогућавају производњу широке лепезе пољопривредних производа. 

Међутим долази до појаве екстремних хидролошких догађаја (поплаве и суше), које могу 

нанијети знатне штете пољопривредној производњи. Анализе показују да је дошло до промјена 

у режиму падавина и инсолацији (трајању сунчавог сјаја). 

                                                 
1
 На подручју општине Лакташи не постоји метеролошка станица па је  кориштена анализа  Републичког 

хидрометеролошког завода РС за подручје Бања Луке. Наведена анализа, као и анализа за поједине 

килматолошке параметре може се примјенити и на подручје општине Лакташи због непостојања 

орфографске препреке и међусобне близине ова два мјeста, тј. блиског климата (умјерено-

континeнтална клима).    
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4.4. Воде 

 

Општина Лакташи располаже са великим водним потенцијалом. Поред ријеке Врбас и 

њених притока (површинске воде), регион Лијевча поља представља најзначајније извориште 

подземних вода у БиХ. Из групе подземних вода посебно значење имају термалне, минералне и 

термоминералне воде (бање Слатина и Лакташи).  

 
Водотоци-ријека Врбас 

 

Укупна дужина водотока на подручју општине је 865  km, од чега на 95 водотока са 

познатим именом отпада 332 km, а на безимене водотоке 513 km.
2
 Најдужи водоток је ријека 

Врбас, чијем сливу припада цијело подручје општине. Са лијеве стране Врбас прима притоке 

Буковицу, Клашничку ријеку, Маховљанску ријеку и Осорну, а с десне стране Турјаницу, коју 

чине Вукешница и Слатински поток, те Црквену са већим бројем мањих потока и Гумјеру.  

 
Подземне воде 

 

Групу подземних вода чине издани. Ради се о огромним залихама слатке воде, 

падавинског поријекла, које се налазе на разним дубинама до 500 метара. За разлику од доста 

скромне издашности површинских извора, регион Лијевче поља представља најзначајније 

извориште подземних вода у БиХ са око 5000 l/s могућих експлоатационих количина. Искуства 

су показала да богатство изданским водама пружа огромну шансу за употребу топлинских 

пумпи у системима гријања и хлађења зграда. 

 
Термо- минерални извори 

 

Из групе подземних вода, са становишта кориштења обновљивих извора енргије, 

посебно значење имају термалне и термоминералне воде. У доломитско-кречњачким 

стијенским масама тријаске старости и у кречњачким масама кредне и јурске старости постоје 

издани чији су директни индикатори појаве термалних и термоминералних вода на површини 

терена у Лакташима и Слатини. 

Узимајући у обзир све релевантне параметре да се закључити да шире подручје око 

Бање Лакташи обилује великом количином геотермалне енергије. На основу података 

геотермалног градијента и геотермометара Na-K-Ca прогнозне температуре примарног 

аквифера на дубини од 2.700 m могу очекивати температуре око 170° C, а на 1.500 m за 

очекивати је воде температуре око 95° C. У тренутним условима из бушотине Л-3 вода излази 

под притиском (самоизлив) капацитета Q = 13.0 l/s,  и темепратуре Т = 30° C. У предјелу 

                                                 
2
 „Пројекат Прикупљање и обрада података за формирање иницијалне дигиталне (GIS) базе података о 

пољопривредном земљишту општине Лакташи”, Универзитет у Бањалуци, Пољопривредни факултет, 

Институт за агроекологију и земљиште, Бања Лука, децембар 2007. год. 
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Стараче источно од бање на плићој бушотини (побијено више пумпи) регистрована је 

температура воде око 20° C, а дубина бушотине је око 20 m. Највиша температура 

регистрована је 900 m источно од бање (слика 2) тзв. Грујића пумпа на којој је измјерена 

температура воде од 25° C. Интересантно је да су хемијске анализе показале да је садржај 

триција раван нули, тако да те воде немају мјешање са површинским водама иако су набушене 

у алувијону Врбаса. 

Све наведене чињенице указују на велику потенцијалност ширег подручја Лакташа тј. 

на искориштење геотермалне енергије из плићих и дубљих хоризоната. 

 

 
 

 

Слика 2: Положај Нортонових пумпи са термалном водом 

 
Озбиљнија експлоатација термоминералних вода на подручју Слатине врши се у парку 

непосредно уз Бању. Експлоатација се врши на једном копаном бунару и на два бушена бунара. 

Термоминералне воде се користе у балнеолошке сврхе, али и за загријавање воде у систему 

гријања објеката бањског комплекса и топлотних пумпи Геронтолошког центра ''Слатекс''. 

Према подацима Завода за геолошка истраживања, Зворник (2008.), максимална издашност 

термонинералних вода бање Слатина је 125 l/s, а пробним тестирањем бунара (СБ-4, избушеног 

2008.) добијено је додатних 25 l/s тремоминералне воде, температуре 42° C. 

4.5. Земљиште 

 

Земљиште уз воде представља кључни природни ресурси на подручју општине, а није 

занемарљив ни шумски фонд. Пољопривредне земљиште (25.270 ha) чини око двије трећине 
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укупне површине општине, што је одредило пољопривреду као једну од најзначајнијих 

привредних грана, док шуме заузимају око једне трећине. На обрадиво земљиште отпада 

22.480 ha, што чини  88,96% пољопривредних површина, односно 57,88% површине општине.
3
  

Сателитске снимке (GIS-обрада) о начину коришћења земљишта и земљишног 

покривача (Land use-land cover) указују да је површина под шумама (42,17% укупне површине) 

значајно већа (за 12 до 15%), а површина под пољопривредним земљиштом исто толико мања, 

у односу на катастарске податке и податке субјеката коју управљају шумским површинама на 

подручју општине, док површина под неплодним земљиштом приближно одговара претходним 

подацима (табела 1.)  
 

 

Табела 1. Структура земљишта према начину коришћења 

Р.бр. Начин коришћења земљишта (Land use-land cover) ha 
% у укупној 

површини 

1 Шуме 16.387 42,17 

2 Пољопривреда-укупно (2.1. +2.2. + 2.3.) 19.881 51,16 

2.1. Пољопривреда - прва група земљишта 8.802 22,65 

2.2. Пољопривреда - друга група земљишта 2.511 6,46 

2.3. Пољопривреда - трећа група земљишта 8.568 22,05 

3 Изграђена подручја 2.030 5,22 

4 Посебна намјена 13 0,03 

5 Спорт и рекреација 117 0,30 

6 Аеородром 121 0,31 

7 Језерa 6 0,02 

8 Врбас 306 0,79 

  Укупно 38.861 100,00 

Извор: Пољопривредни факултет, Институт за агроекологију и земљиште (GIS пројекат) 

4.6. Шуме 

 

У вегетацијском смислу разликују се двије јасно издиференциране зоне: зона низијских 

шума: храста лужњака и лужњака и јасена које су значајно деградиране, шуме врба и топола 

углавном уз обале Врбаса, као и шуме јохе у мочварним зонама. 

Брежуљкасти дио углавном је обрастао шумама букве, шумама храста китњака као и 

мјешовитим шумама ових врста. 

У постојећем стању вегетације као карактеристична и доминантна вегетацијска 

јединица на територији општине Лакташи јавља се климатогена заједница китњака и граба 

(Carpino betuli – Quercetum roboris), са којима алтернирају чисте шуме китњака (Quercetum 

                                                 
3
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Лакташи, април 2010. године. Према 

подацима Јавног предузећа шумарства ,,Шуме Републике Српске”  а.д. Соколац, Шумско газдинство 

Бања Лука, Шумска управа Лакташи и ,,Индустријских плантажа” а.д. Бања Лука укупна површина 

под шумама на подручју општине износи 11.693 ha (30,11% укупне површине општине).     
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montanum) на грeбенима односно мјешовите шуме китњака и букве (Querco – Fagetum) у 

потоцима, односно букве (Fagetum montanum) на сјеверним експозицијама. 

Велика густина насељености и густа мрежа путева за посљедицу су имали прекомјерно 

коришћење шума на овом подручју, тако да се може констатовати да шуме, којима је ареал 

ионако смањен, користе само око 50% производних потенцијала станишта. Просјечна залиха у 

шумама на подручју Лакташа износи 144 m³, што је значајно мање од просјечне залихе у РС. 

Такође, потребно је констатовати и неке рецентне процесе. На подручју Лијевче поља и 

у близини великих урбаних центара (Трн, Гламочани, Јаблан), дошло је до нагле експанзије 

насеља и проширења грађевинског земљишта на уштрб како пољопривредног тако и шумског 

земљишта. 

Потребно је нагласити да су на територији општине Лакташи вршени и значајни радови 

на пошумљавању, нарочито 70-тих и 80-тих година 20. вијека. Ту се прије свега мисли на 

подизање индустријских плантажа намијењених за некадашњу фабрику целулозе ''ИНЦЕЛ'' из 

Бањалуке, а којим данас газдују ,,Индустријске плантаже” а.д. Бањалука
4

. Ријеч је о културама 

црног и бијелог бора, смрче, ариша, џиновске јеле, те боровца и дуглазије као 

најзаступљенијих врста, која се налазе на територији општине Лакташи, у насељима Гумјера и 

Деветина. 

Дијелом шума у државном власништву газдује Јавно предузеће шумарства ,,Шуме 

Републике Српске” а.д. Соколац, преко Шумског газдинства ''Бања Лука'', у чијем је саставу 

Шумска управа Лакташи. У односу на структуру шума у државном власништву високе шуме 

са природном обновом учествују са 65%, шумске културе са 11%, изданачких шума 20% и 

површина способних за пошумаљавање 4%. 

 

Табела 2. Власничка структура, залиха дрвене масе, годишњи прираст и годишњи 

етат 

Ред. 

број 
Власничка структура 

Површина 

(ha) 

Бруто маса       

Залиха дрвене 

масе (m³) 

Бруто прираст    

Год. прираст 

(m³) 

Бруто етат             

Год. етат (m³) 

1 Државне шуме  (1.1.+1.2) 6.333 1.164.514 40.394 26.258 

1.1 ЈПШ Шуме РС 4.580 635.400 23.741 10.438 

1.2 
Индустријске  плантаже 

а.д. 
1.753 529.114 16.653 15.820 

2 
Приватне шуме      

(управља ЈПШ Шуме РС) 
5.360 937.433 23.235 20.164 

  Укупно (1+2) 11.693 2.101.947 63.629 46.422 

Извор: ЈПШ ,,Шуме РС” Шумско газдинство Бања Лука - Шумска управа Лакташи; ''Индустријске 

плантаже” а.д. Бањалука  
 

                                                 
4
  Раније Зависно државно предузеће ''Индустријске плантаже Бања Лука. У структури власништва са 

80% је заступљен државни капитал. 
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У односу на власничку структуру општину Лакташи карактерише висок степен удјела 

приватних шума што има за посљедицу отежано газдовање шумама. У приватном сектору на 

високе шуме отпада 20 %, док на изданачке отпада 80%. Извршилац стручно-техничких 

послова у приватним шумама на подручју општине је Шумско газдинство ''Бања Лука'', на 

основу уговора са Општином Лакташи. 

На територији општине Лакташи налазе и значајни расаднички капацитети и то 4 

милиона садница за пошумљавање у расаднику ''Индустријских плантажа'' а.д., у 

Маховљанима, као и 1 милион хортикултурних садница у расадницима ''Ирис'' у Бошковићима 

и ''Тамарис'' у Мрчевцима. 

4.7. Становништво и административна подјела 

 

На подручју општине Лакташи према званичним подацима
5
 у 2009. години живјело је 

40.527 становника, што је за 0,65% више него у 2008. години  (40.266 становника). Анализа 

кретања броја становника општине Лакташи у дужем временском периоду указује да постоји 

стални тренд пораста броја становника. 

 

Статистички је евидентиран велики пораст броја становника у периоду 1991-1996. 

година (31,05%) углавном због великог прилива избјеглих и расељених лица условљеног 

ратним дешавањима, на простору бивше Југославије. Пораст становништва у периоду од 1996. 

године узрокован је досељавањем становништва у Лакташе, као привлачну средину која 

омогућава лакше запошљавање и боље услове за живот. Наиме Лакташи су у овом периоду 

константно имали позитиван миграциони салдо, док се стопа природног прираштаја кретала од 

минимално позитивне до минимално негативне.   

 

Подручје општине Лакташи одувијек има развијену традицију у пољопривредној 

производњи и становништво је великим дијелом оријентисано на пољопривредну дјелатност. 

Од укупно 13.031 домаћинстава
6
 на подручју општине, 8.744 (67%)

7
 се налази у руралним 

дјеловима општине, а око 66% укупног броја домаћинстава су пољопривредна домаћинства са 

просјечном величином посједа од 3,9 ha.  

 

Подручје општине Лакташи је административно подијељено на 11 мјесних заједница 

које обухватају 37 насељених мјеста у којима живи око 40.000 становника
8
.  

                                                 
5
 Републички завод за статистику РС, Бања Лука-процјена броја становника на подручју општине.  

6
 Број домаћинстава израчунат као количник процјене броја становника општине у 2009. години (40.527) 

и  просјечног броја чланова домаћинства од 3,11. 

7
 Домаћинства која се не налазе у насељеним мјестима Лакташи и Трн. 

8
 Податке о броју становника укупно, а нарочито по појединим насељеним мјестима, треба условно 

прихватити,  јер су у недостатку пописа становништва засновани на процјени  Републичког завода за 

статистику РС о броју становника на подручју општине за 2009. годину (40.527) и броју бирача укупно 
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Административна карта општине Лакташи 

 
 

 

5. Потенцијали општине у обновљивим изворима енергије 

5.1. Обновљиви извори енергије 

Енергију којом располажемо добивамо од Сунца, Земље и гравитацијских сила Сунца, 

Мјесеца и Земље. Природне врсте енергије су оне чији су потенцијали или носиоци у природи, 

а могу се подијелити на двије основне групе: 

− необновљиви извори енергије, 

− обновљиви извори енергије. 

                                                                                                                                                        
и  по насељеним мјестима који су се у марту 2010. године налазили на Централном бирачком списку. 

Аналогно, условно треба прихватити и податке о густини насељености и проценту руралности.  
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Између обновљивих и необновљивих извора енергије постоје разлике у константности, 

могућности ускладиштења и транспорта, али и погледу потребних улагања за изградњу 

постројења за њихово кориштење, те трошкова за њихов рад и одржавање. За практично 

кориштење природних потенцијала или носиоца енергије битна је техничка могућност и 

економска оправданост њиховог искориштавања. У посљедњих неколико година, обновљиви 

извори имају све већу улогу у свјетској производњи енергије. Иако су неки од њих познати и 

користе се још од давнина (нпр. енергија вјетра у вјетрењачама или енергија воде у 

воденицама) обновљиви извори енергије своје ''мјесто под сунцем'' добивају у вријеме 

енергетских криза. Све је мање нафте, угља и осталих фосилних горива, чија је цијена 

успоредо с том чињеницом све већа и већа. Уз то, посљедњих година човјеку је све више очито 

како је превеликим кориштењем фосилних горива значајно и највјеројатније непоправљиво 

оштетио животну средину. 

Сасвим природно, намеће се закључак да кориштењем енергије сунца и вјетра штедимо 

ресурсе, и да ''алтернативни'' извори енергије, све мање имају алтернативу. 

У обновљиве изворе енергије убрајамо: енергију биомасе, сунчеву енергију, енергију 

вјетра, енергију воде, геотермалну енергију. 

 

5.2. Традиција у кориштењу ОИЕ 

На подручју општине Лакташи постоји дуга традиција кориштења обновљивих извора 

енергије, која сеже у далеку прошлост. Наиме, постоје материјални докази да су се у периоду 

римске владавине, на подручју насеља Лакташи, градиле зграде, које су користиле систем 

гријања помоћу топле изворске воде, твз. хипокауст (локалитет римских терми, из I –IV вијека 

н.е., смјештен у центру Лакташа). 

У Бањи Лакташи 1982. године инсталиран је први систем гријања помоћу топлинских 

пумпи на подручју Балкана, којом се загријавао хотел ''Сан''. Капацитет исталираних пумпи 

био је 1,3 МWh, а као извор топлоте користили су искориштену бањску воду. 

Убрзо за тим слиједио још већи подухват, када је ''Слатекс'' из Слатине, 1988. изградио 

најмодернију топлану у Југославији,  намијењену за загријавање пословних и стамбених 

објеката у насељу Слатина. Топлана је користила геотермалну воду температуре 42⁰ C, која се 

црпила из подземних бушотина и служила за загријавање медија (фреона) у топлинским 

пумпама. Топлана је дјелимично и данас у функцији.  

 

5.3. Потенцијали у ОИЕ 

Најзначајнији потенцијали у обновљивим изворима енергије на подручју општине 

Лакташи су: 
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• Геотермална енергија: 

o термални извори воде (два природна феномена самоизлива топле воде на 

површину, у Лакташима: 30°C и Слатини: 42 °C) , 

o топлота подземних вода у алувијуму ријеке Врбас и Лијевчу пољу; 

• Биомаса: 

o отпад из дрвне индустрије чији прерађивачки капацитети на подручју општине 

износе око 100 000 m³/god, а дрвни отпад 25 - 30 000 m³/god, 

o биљни отпад из пољопривреде, и то: ратарства (слама, курузовина, текуње), 

воћарства и виноградарства (гране, петељке, коштице и др.), 

o клаонички и животињски отпад из клаоница и фарми са подручја општине 

(клаонички отпад износи око 20 t/дан, плус морталитет са сточних фарми); 

• Хидропотенцијал ријеке Врбас: 

o Водопривредном основом ријеке Врбас и Просторним планом Републике Српске на 

току ријеке Врбас кроз Лакташе предвиђене 3 хидроелектране (Трн, Лакташи и 

Косјерово) укупног капацитета 54 МW (у току је поступак новелације 

Водопривредне основе, којом ће се ревидовати хидропотенцијал).  

 

6. Анализа енергетске потрошње за базну 2008. годину 

6.1. Анализа енергетске потрошње у сектору зградарства 

 

За потребе анализе енергетске потрошње у сектору зградарства, све зграде на подручју 

општине Лакташи, сврстане су у сљедеће подсекторе: 

- зграде јавне намјене у власништву/надлежности Општине Лакташи 

- зграде јавне намјене које нису у власништву/надлежности Општине Лакташи, 

- зграде за становање; 

Извори података за анализу енергетске потрошње у зградарству су: 

- просторно-планска документација Одјељења за просторно уређење, 

- статистички подаци из Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, 

- подаци из Одсјека за заједничке послове, 

- пописне листе Општине Лакташи, 

- упитници за јавне зграде на подручју општине Лакташи. 

  

Улазни подаци за анализу енергетске потрошње у сектору зградарства за 2008. годину 

су:  

- број и површина грађевина;  

- конструкцијске и енергетске карактеристике грађевина;  

- потрошња електричне енергије у објектима;  
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- потрошња топлотне енергије у објектима;  

- врсте и количине кориштених енергената.  

 

У току активности на прикупљању улазних података, појавиле су се одређене 

потешкоће обзиром да се показало да одређени субјекти не располажу свим неопходним 

подацима за анализу енергетске потрошње, а што је нарочито изражено у сектору зградарства. 

Разлог таквом стању је непостојање одговарајућих база података на нивоу општинске 

инфраструктуре, нити статистичких података на нивоу ентитета. Из наведених разлога за јавне 

објекте израђен је одговарајући упитник на основу којег су се прикупили основни подаци о  

потрошњи енергије.  

За оне објекте код којих није било могуће прикупити потребне податке о утрошеној 

енергији, кориштени су приручници у којима су дате релевантне препоруке за процјену 

потрошње различитих видова енергије према намјени, конструкцији и старости објеката. 

Како су за успјешну анализу енергетске потрошње предуслов квалитетни подаци, једна 

од најзначајнијих, ако не и најзначајнија мјера која произилази из поменутог проблема, је 

успостава систематског прикупљања и обраде прикупљених података на нивоу цјелокупне 

општинске инфраструктуре.  

 

6.1.1. Потрошња енергије у зградама јавне намјене у власништву/надлежности 

Општине Лакташи 

 

 Зграде у надлежношћу или власништву Општине Лакташи разврстане су у неколико 

категорија према својој намјени и то: 

− зграде за административну управу, 

− зграде за предузећа у власништву Општине, 

− зграде за културну дјелатност, 

− зграде за образовну дјелатност, 

− зграде за здравствену заштиту, 

− зграде друге намјене. 

У надлежношћу, односно власништву Општине је релативно мали број објеката, њих 

укупно 19. У тај број зграда нису урачунате зграде друштвених домова и бивших школа по 

сеоским мјесним заједницама, због непостојања потребних података. С обзиром да се они 

повремено користе или су ван функције, сматрају се занемаривим потрошачима енергије. 

Површина свих посматраних зграда у надлежности општине Лакташи је 12.474 m
2
, a укупна 

потрошња енергије износи 2.420 МWh/god, док је специфична потрошња енергије 194,03 

kWh/m
2
 god. 
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У насељима на подручју општине Лакташи не постоји систем даљинског гријања, 

изузев даљинског гријања који обухваћа неколико пословних и стамбених зграда у ужем 

центру насеља Лакташи, односно зграде: Општине, Центра за културу и образовање, бивше 

робне куће и двије стамбене зграде са укупно 70 станова. Сам систем је смјештен у зграду 

Општине и користи мазут као енергент. 

 

Табела 3: Структура потрошње енергије у зградама у власништву/надлежности Општине  

Објекти у надлежности Општине 

Укупна потрошња ел.енергије                                995.706 kWh/god.  

Специфична потрошња ел.енергије                       79,82 kWh/m
2
 god.  

Енергија из система даљинског гријања          755.000 kWh/god.  

Енергија гријања из лож уља                              408.366 kWh/god.  

Енергија гријања из биомасе – дрво                166.263 kWh/god.  

Енергија гријања из геотермалних извора       95.004 kWh/god.  

Укупна потрошња енергије гријања             1.424.633 kWh/god.  

Специфична потрошња енергије гријања    114,21 kWh/m
2
 god.  

Укупна потрошња енергије                            2.420.339 kWh/god.  

Специфична потрошња енергије                         194,03 kWh/m
2
 god.  

 

Табела 4: Потрошња енергије у зградама у власништву Општине Лакташи- према намјени  

Објекти у надлежности Општине 
Пов. Ел. ен. 

Даљин

-ско 

грија. 

Лож 

уље 

Биома. 

дрво 

Геотер 

ен. 

Укупн

о 

m
2
 MWh MWh MWh MWh MWh MWh 

Зграде за административну управу 2.753 337 450 0 0 0 787 

Зграде предузећа у власништву 

Општине 
339 112 0 0 44 0 156 

Зграде за културну дјелатност 2.454 104 305 0 0 0 409 

Зграде за образовну дјелатност 1.390 126 0 0 0 0 126 

Зграде за здравствену заштиту 4.900 294 0 350 0 95 739 

Остале зграде и простори у 

власништву Општине 
639 22 0 58 123 0 203 

Укупно: 12.474 996 755 408 166 95 2.420 
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Графикон 1: Потрошња енергије по намјени зграда у власништву Општине Лакташи 

 

 

Графикон 2: Удио енергетске потрошње према врсти енергента у  зградама у власништву 

Општине Лакташи 

 

На графикону се примјећује да у јавним зградама које су у надлежности/власништву 

Општине Лакташи највећи постотак односно удио у укупној енергетској потрошњи има 

електрична енергија у износу од  41,14 % 

 

6.1.2. Потрошња енергије у зградама јавне намјене, које нису у 

власништву/надлежности Општине Лакташи 

Ова скупина зграда за потребе Акционог плана подијељена је на: 

- зграде установа у власништву/надлежношћу РС или БиХ, 

- зграде за здравствену заштиту, 
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- зграде за образовну дјелатност, 

- зграде и простори комерцијалних и услужних дјелатности. 

Овај јако значајан сектор, како по својој површини, тако и по потрошњи енергије, 

поред 16 зграда намијењених за здравствену, образовну, те државних установа (аеродром и 

касарне), чине и све зграде и простори намијењени за пословну дјелатност (трговине, 

складишта, хотели, банке, занатске и др. пословни објекти), на читавом територију општине 

Лакташи. 

Укупна површина зграда из овог подсектора је 290.448 m
2
. Укупна потрошња енергије 

износи 45.738 MWh/god, а специфична потрошња енергије износи 157,47 kWh/m
2
god. 

Табела 5:  Структура потрошње енергије у зградама које нису у власништву/надлежности 

Општине 

Објекти који нису у надлежности Општине 

Потрошња ел.енергије  33.536.820 kWh/god.  

Специфична потрошња ел.енергије  115,47 kWh/m
2
 god.  

Енергија из система даљинског гријања  181.330 kWh/god.  

Енергија гријања из угља  1.014.524 kWh/god.  

Енергија гријања из лож уља  2.373.343 kWh/god.  

Енергија гријања из плина  453.324 kWh/god.  

Енергија гријања из бимасе - дрво  5.658.495 kWh/god.  

Енергија гријања из геотермалних извора  2.519.796 kWh/god.  

Укупна потрошња енергије гријања  12.200.812 kWh/god.  

Специфична потрошња енергије гријања  120,09 kWh/m
2
 god.  

Укупна потрошња енергије                            45.737.632 kWh/god.  

Специфична потрошња енергије                         157,47 kWh/m
2
 god.  

 

Табела 6:  Потрошња енергије у зградама које нису у власништву/надлежности Општине 

Лакташи  према намјени 

Објекти који нису у 

надлежности Општине 

Пов. 
Ел. 

ен. 

Даљи. 

грија. 
Угаљ 

Лож 

уље 

Пл

-ин 

Био-

маса 

дрво 

Геот. 

ен. 

Уку-

пно 

m
2
 MWh MWh 

MW

h 
MWh 

M

Wh 
MWh MWh MWh 

Установе у 

власништву/надлежношћу 

републике или државе 

11.993 1.566 0 63 490 0 467 0 2.586 

Зграде за здравствену 

заштиту 
8.700 253 0 0 0 0 0 1.882 2.134 

Зграде за образовну 

дјелатност 
16.143 176 0 45 70 0 3.106 0 3.397 

Зграде и простори у 

приватном влаништву 
253.611 31.542 181 907 1.813 453 2.085 638 37.620 

Укупно: 290.448 33.537 181 1.015 2.373 453 5.658 2.520 45.738 
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Графикон 3: Потрошња енергије према намјени за  зграде које нису у власништву Општине 

Лакташи 

 

 

Графикон 4. : Удио енергетске потрошње према врсти енергента у зградама које нису  у 

власништву Општине Лакташи 

 

На графикону се уочава да највећи постотак у енергетској потрошњи има електрична 

енергија, и то 73, 32%, у јавним зградама, које нису у власништву Општине Лакташи. 

 

6.1.3. Потрошња енергије у зградама за становање на подручју Општине Лакташи 

 

Укупан број стамбених објеката на подручју општине Лакташи је 12.947, а њихова 

укупна грејна површина је 712.013 m
2
. Укупна потрошња енергије износи 151.205,62 MWh/god, 

а специфична потрошња енергије износи 106,51 kWh/m
2
god. 
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Табела 7: Преглед броја и површина стамбених објеката на подручју општине Лакташи 

Стамбени објекти: 
Број 

објеката 

Грејна 

површина 

m2 

Укупна 

пoвршина, 

m2 

Стамбени објекти на даљинском систему гријања     70 3.850 3.850 

Стамбени објекти са индивидуалним системом гријања 

Стамбени објекти у приватном власништву     12.865 707.575 1.415.150 

Стамбени објекти у власништву општине     12 588 588 

Укупно: 12.947 712.013 1.419.588 

 

Табела 8.: Структура потрошње енергије у стамбеним објектима на подручју општине 

Лакташи 

Зграде намјенјене за становање 

Потрошња електричне енергије  58.097.348 kWh/god.  

Специфична потрошња ел.енергије   40,93 kWh/m
2
 god.  

Енергија из система даљинског гријања  693.000 kWh/god.  

Енергија гријања из угља  5.134.182 kWh/god.  

Енергија гријања из лож уља  1.026.836 kWh/god.  

Енергија гријања из биомасе-дрво   86.254.253 kWh/god.  

Укупна потрошња енергије гријања   93.108.272 kWh/god.  

Специфична потрошња енергије гријања   130,77 kWh/m
2
 god.  

Укупна потрошња енергије                            151.205.620 kWh/god.  

Специфична потрошња енергије                         106,51 kWh/m
2
 god.  

 

Табела 9: Потрошња енергије у зградама за становање на подручју општине Лакташи 

Зграде намјенјене за становање 
Површ. Ел.ен. 

Даљи. 

гријa. 
Угаљ 

Лож 

уље 

Биома

-са 

дрво 

Укупно 

m
2
 MWh MWh MWh MWh MWh MWh 

Стамбени објекти на даљинском 

систему гријања 
3.850 0 693 0 0 0 693 

Стамбени објекти са индивидуалним 

системом гријања - приватно 

власништво 

707.575 10.260 0 5.130 1.026 86.183 102.598 

Стамбени објекти са индивидуалним 

системом гријања - општинско 

власништво 

588 9 0 4 1 72 85 

Укупно - гријање: 712.013 10.268 693 5.134 1.027 86.254 103.377 

                

Укупно - са електричном 

енергијом: 
1.419.588 58.097 693 5.134 1.027 86.254 151.206 
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Графикон 5: Потрошња топлотне енергије у стамбеним објектима према врсти енергента 

 

 

 

Графикон 6 : Удио енергетске потрошње према врсти енергента за гријање 

 

Енергент који се највише користи за гријање у зградама намјењеним за становање на 

подручју општине Лакташи је биомаса-дрво са 83,44%, док се даљинско гријање (0,67%) 

најмање користи као енергент за гријање у зградама за становање.  
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Графикон 7: Укупна потрошња енергије у стамбеним објектима према врсти енергента 

 

 

 

 

 

Графикон 8: Удио укупне енергетске потрошње према врсти енергента 

 

У укупној енергетској потрошњи према врсти енергента у зградама за становање 

највеће учешће и даље има биомаса-дрво са 57,04%, али је сада значајно учешће и електричне 

енргије у укупној потрошњи, и оно износи  38,42%.  
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6.1.4.  Преглед потрошње енергије у сектору зградарства на подручју општине Лакташи 

 

Табела 10: Потрошња енергије у сектору зградарство на подручју општине Лакташи према 

подсекторима 

Зградарство - 

преглед потрошње 

енергије 

Површ. Ел. Ен. 
Даљи. 

грија. 
Угаљ 

Лож 

уље 

Пл-

ин  

Биом-

аса 

дрво 

Геот. 

ен. 
Укупно 

m
2
 MWh MWh MWh MWh 

MW

h 
MWh MWh MWh 

Објекти у 

надлежности 

Општине 

12.474 996 755 0 408 0 166 95 2.420 

Објекти који нису у 

надлежности 

Општине 

290.448 33.537 181 1.015 2.373 453 5.658 2.520 45.738 

Зграде намјењене за 

становање 
1.419.588 58.097 693 5.134 1.027 0 86.254 0 151.206 

Укупно: 1.722.510 92.630 1.629 6.149 3.809 453 92.079 2.615 199.364 

 

Укупна површина објеката у свим подсекторима сектора зградарство износи 1.722.510 

m
2
. Енергенти који се највише користе су електрична енергија и биомаса-дрво.  

 

 

Графикон 9: Преглед енергетске потрошње у сектору зградарства 
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Графикон 10: Удио енергетске потрошње према врсти енергента у сектору зградарство 

 

6.2.  Анализа енергетске потрошње у сектору саобраћаја 

 

Возила у сектору саобраћаја на подручју општине Лакташа подијељена су на:  

- возила у власништву Административне службе Општине Лакташи  

- возила јавног превоза путника на подручју Oпштине Лакташи  

- путничка и комерцијална возила у локалном саобраћају  

 

Кориштени подаци за анализу енергетске потрошње у саобраћају на подручју општине 

у 2008. години су:  

- структура и карактеристике возног парка у власништву Општине;  

- структура и карактеристике јавног превоза на подручју општине;  

- број и структура регистрованих приватних и комерцијалних возила;  

- потрошња горива возног парка у власништву Општине. 

 

6.2.1. Возила Административне службе Општине Лакташи 

 

 Возни парк Административне службе Општине Лакташи, 2008. године, бројао је 22 

возила и то 13 возила са погоном на бензиско гориво и 9 возила са погоном на дизел гориво.  

Сва возила у власништву Општине су путничка, а од укупног броја возила у 2008. години, 53% 

је користило бензин као погонско гориво, а 47% дизел гориво. 

Подаци о потрошњи службених возила су добивени из евиденције Одсјека за 

заједничке послове. 
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Табела 11: Потрошња енергије возила у власништву  Општине Лакташи према врсти горива 

Врста горива Број возила 
Потрошња 

горива (l) 

Енергија 

(MWh) 

Бензин 13 17.816 164 

Дизел 9 14.562 146 

Укупно 22 32.378 310 

 

 

 

Графикон 11: Удио потрошња горива за возила у власништву Општине 

 

6.2.2. Возила јавног превоза путника на подручју општине Лакташи 

 

У постојећем стању јавног превоза на подручју општине Лакташи најзаступљеније су 

линије регионалног карактера, које нису у надлежности локалних власти, него су у 

надлежности Министарства за саобраћај и везе РС, а улога регулатора, повјерена је  

Привредној комори регије Бања Лука. С обзиром на постојеће рјешење, Општина Лакташи не 

располаже са квалитетним и тачним подацима о броју возила у јавном превозу и потрошњи 

горива. 

 На основу регистрованих редова вожње за 2008/2009, километраже која возила у јавном 

подручном аутобуском превозу остваре на подручју општине Лакташи, као и просјечне 

потрошње од 28 литара дизел горива за возила јавног превоза, процјењена је укупна потрошња 

горива у количини од 512.400 литара дизел горива..  

 

Табела 12: Потрошња енергије возила јавног превоза општине Лакташи према врсти горива 

Врста горива Број возила 
Потрошња 

горива (l) 

Енергија 

(MWh) 

Бензин н.п. 0 0 

Дизел н.п. 512.400 5.124 

Укупно н.п. 512.400 5.124 
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6.2.3. Путничка и комерцијална возила локалног саобраћаја 

 

 За потребе израде предметног Базног инветара емисија CO2, у сектору саобраћаја 

рачунате су само емисије које настају у локалном саобраћају, односно од моторних возила која 

су регистрована на подручју општине Лакташи и то рачунајући само њихов саобраћај на 

територији општине. Даљински саобраћај који је на подручју наше општине јако изражен, није 

обрачунат у БИЕ, јер Општина није надлежна за транзитни саобраћај, нити може значајно 

утицати на његово регулисање. 

 

 Према подацима из Полицијске станице Лакташи, на подручју општине Лакташи у 

2008. години регистровано је 11.220 возила. Највећи број је из категорије лаких моторних 

возила односно путничких аутомобила и то 10.702 возила. Од укупног броја возила, 3.697 

моторних возила је на бензиски погон, а 7.005 возила са погоном на дизел гориво. Такође је 

регистровано и 518 теретних  возила са погоном на дизел гориво.  

 

Постоји одређен број возила са погоном на бензинско гориво на којима су извршене 

преправке са додатном могућности возила да за погон користи течни нафтни гас (ТНГ - Течни 

нафтни гас/ LPG од енг. Liquefied Petroleum Gas) познат и као ауто-плин, који представља 

еколошки прихватљивије гориво, односно гориво са мањим степеном емисије CO2. Ипак нисмо 

имали релевантан податак о броју возила са погоном на ауто-плин. Увођењем хомологације 

возила и сертификацијом возила са системом погона на ауто-плин у наредном периоду 

постојаће тачни подаци о броју таквих возила, па ће се накнадно извршити тачнији обрачун 

емисије штетних гасова. 

На основу броја и структуре регистрованих путничких и комерцијалних возила, те 

процијењенoг броја километара пређених на подручју општине Лакташи, одређена је 

припадајућа потрошња разних врста горива.  

 

Табела 13: Потрошња енергије за локални саобраћај према врсти горива 

Категорија Број возила 
Потрошња горива (l) Енергија (MWh) 

Бензин Дизел Бензин Дизел 

Путничка возила 10.702 1.663.650 2.451.750 15.306 24.518 

Теретна моторна 

возила 
518 0 2.331.000 0 23.310 

Укупно 11.220 1.663.650 4.782.750 15.306 47.828 
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Табела 14. Подаци о регистрованим возилима 

Подаци о регистрованим возилима на подручју општине 

  Број возила 

Просјечна 

километража 

на 

територији 

општине 

Укупно 

пређених 

километара 

Просјечна 

потрошња 

(l/100 km) 

Укупна 

потрошња (l) 

Путничка возила - 

дизел  
7.005 5.000 35.025.000 7 2.451.750 

Путничка возила - 

бензин 
3.697 5.000 18.485.000 9 1.663.650 

Теретна возила - 

дизел 
518 15.000 7.770.000 30 2.331.000 

Укупно 11.220 - 61.280.000 - 6.446.400 

 

 

 

Графикон 12: Удио потрошње горива за локални саобраћај 

 

6.2.4. Укупна потрошња горива у сектору саобраћај на подручју општине Лакташи 

 

Табела 15: Укупна потрошња горива у сектору саобраћаја у општини Лакташи 

Категорија Број возила 
Потрошња горива (l) Енергија (MWh) 

Бензин Дизел Бензин Дизел 

Возила у 

власништву 

Општине 

22 17.816 14.562 164 146 

Возила јавног 

превоза 
н.п. 0 512.400 0 5.124 

Путничка и 

комерцијална возила 
11.220 1.663.650 4.782.750 15.306 47.828 

Укупно 11.242 1.681.466 5.309.712 15.470 53.097 
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Графикон 13 : Потрошња горива у сектору саобраћаја 

 

Потрошња горива у сектору саобраћаја на територији општине, највећа је у подсектору 

путничких и комерцијалних возила, а више се користи дизел гориво у односу на бензин. 

Укупна потрошња енергије, za 2008. годину, у сектору саобраћаја износи 68.567 МWh. 

 

6.2.5. Закључак 

 

 Иако је службени возни парк Административне службе мали и занемарљива је емисија 

штетних издувних гасова из службених возила, сигурно је велика промотивна улога 

Административне службе у кориштењу  аутомобила са ниском емисијом штетних гасова, као и 

електричних и хибридних возила, што је и тренд јединица локалне самоуправе у Европи. 

 2010. године Скупштина општине Лакташи усвојила је Студију јавног превоза путника 

општине Лакташи и у наредном периоду предстоји имплементација Студије, што ће довести до 

задовољења потребе грађана и повећања броја корисника јавног превоза. Поменутом студијом 

дефинисане су линије, односно групе линија јавног локалног превоза путника општине 

Лакташи, које би имале карактер градских односно приградских линија, које су у надлежности 

Општине Лакташи. Након измјена линија, изградње терминала и додјеле линија односно групе 

линија на јавном конкурсу најповољнијим понуђачима, Општина Лакташи ће преузети 

контролу над јавним превозом на подручју општине, те ће се у наредном периоду располагати 

са релевантним подацима о броју возила и укупној годишњој потрошњи горива у јавном 

превозу.  

 Очекуjе се да ће због организованог и квалитетног јавног превоза, али и високе цијене 

горива, амортизације и регистрације путничких аутомобила, доћи до повећања кориштења 

јавног аутобуског превоза путника. 
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6.3. Aнализа енергетске потрошње у сектору јавне расвјете  

 

 

Комплетна мрежа јавне расвјете на подручју општине Лакташи је у власништву 

Општине, што  је од великог значаја код провођења идентификованих мјера за побољшање 

енергетске ефикасности.  

Подаци који су кориштени за анализу и израду студије су прикупљени из сљедећих 

извора:  

- ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција''  Лакташи, 

- Административна служба општине Лакташи. 

 

Потребни подаци за анализу потрошње енергије у сектору јавне расвјете општине су:  

- структура и карактеристика мреже јавне расвјете (број свјетиљки, тип, 

карактеристике и др.);  

- потрошња електричне енергије.  

 

6.3.1. Општи подаци о јавној расвјети 

 

 

Јавна расвјета на подручју општине Лакташи напаја се са 101 мјерног мјеста. Са 

мјерних мјеста напојено је око 2.111 свјетиљки које су постављене на поцинчане стубове 

висине од 4 m до 10 m или на аб стубовe.   

У циљу смањења потрошње енергије и унапређења квалитета освјетљености, крајем 

2007. године завршена је реконструкција и модернизација дијела постојеће и изградња нове 

расвјете у укупној дужини од око 45 km. Око 20 km јавне расвјете освјетљава магистралне 

путеве М.16 и М.16.1 и регионални пут Р 480, а 25 km освјетљава остале улице у ужим 

урбаним насељеним мјестима, тргове, паркинге и раскрснице. Старе и дотрајале живине 

сијалице су замјењене са натријумовим сијалицама високог притиска или металхалогеним 

сијалицама.  Извршено је временско управљање расвјете. 

Преостали дио расвјете, који није реконструисан, освјетљава улице у сеоским 

подручјима, друштвене домове, мостове, подвожњаке, школе, цркве. Један дио ове расвјете се 

састоји од живиних сијалица док други дио чине натријум сијалице високог притиска.  

Повећање енергетске ефикасности ћемо постићи уколико у наредном периоду све 

преостале живине сијалице замјенимо са натријум сијалицaма високог притиска или уколико 

пронађемо одговарајући модел финансирања са ЛЕД расвјетним тијелима, временским 

управљањем јавне расвјете као и регулацијом свјетлосног тока.  
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6.3.2. Структура постојеће мреже јавне расвјете  

 

Мрежу јавне расвјете општине Лакташи чине: напојна – мјерна мјеста јавне расвјете, 

уређаји за програмирање времена укључења и искључења јавне расвјете, бројила за мјерење 

утрошка електричне енергије, напојни каблови, стубови, свјетиљке и сијалице. Производња 

електричне енергије врши се у термоелектранама Гацко и Угљевик и хидроелектрани Бочац, 

док снабдијевање мјерних мјеста електричном енергијом се врши преко два извора: ТС 110/20 

KV ''Бањалука 8'' Трн капацитета 80 МW и ТС 110/20 KV ''Лакташи'' Лакташи капацитета 40 

МW.  

Управљање јавном расвјетом (укључивање и искључивање) се врши преко 

астрономских релеја и одговарајућих контактора или преко тзв. фото-релеја и контактора. 

Мјерење преузете електричне енергије за потребе јавне расвјете се врши помоћу посебних 

бројила, која региструју само потрошњу јавне расвјете.  Опрема за управљање и бројила су 

смјештени у разводне ормаре јавне расвјете. И овдје постоји могућност енергетске 

ефикасности замјеном фото-релеја са астрономским што омогућује временско управљање 

јавном расвјетом као и регулацију свјетлосног тока. 

Укупан број сијалица, које су чиниле јавну расвјету општине Лакташи, 2008. године је 

био 2111, од тог броја је 300 живиних сијалице високог притиска или 14%, 1.811 натријум 

сијалица високог притиска или 83% и 20 метал-халогене сијалице или 3%.  

 

Табела 16. Структура јавне расвјете на подручју општине Лакташи 

Високотлачне жаруље 
Укупна снага, 

kW 
Заступљеност 

Живине жаруље 45 14% 

Натријеве жаруље 265 83% 

Металхалогене жаруље 8 3% 

Укупно 318 100% 

 

 

Графикон 14. Структура јавне расвјете према врсти извора свјетлости 
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6.3.3. Потрошња електричне енергије у мрежи јавне расвјете  

 

За потребе јавне расвјете општине Лакташи у 2008. години је потрошено 1.691,09 МWh 

електричне енергије. У наредном периоду се очекује изградња нове расвјете а тиме и повећање 

потрошње електричне енергије за јавну расвјету, тако да ће мјере за повећање енергетске 

ефикасности дати још повољнији резултат. 

 

6.3.4. Закључак  

 

Из прикупљених и обрађених података се закључује да je систем јавне расвјете у доста 

добром стању и да преовладавају натријум сијалице високог притиска.    

Прије свега, потребно је преостали дио живиних сијалица замијенити натријум 

сијалицама високог притиска а у зависности од средстава, размотрити могућност уградње 

најсавременијих LED сијалица, што доводи до додатних уштеда електричне енергије, као и 

уштеда у трошковима одржавања због дужег радног вијека LED сијалица. Предложеним 

мјерама доћи ће до повећања енергетске ефикасности и до смањења потрошње електричне 

енергије. 

 

6.4. Aнализа укупне енергетске потрошње у општини Лакташи 

  

Табела 17: Укупна потрошња енергије на подручју oпштине Лакташи 

Потрошња енергије, MWh/god. 

Јавни објекти у власништву Општине 2.420 

Јавни објекти који нису у власништву Општине  45.738 

Стамбени објекти 151.206 

Јавна расвјета 1.691 

Саобраћај 68.567 

Укупно 269.621 

                                                                                           

Према прикупљеним подацима, кроз кориштење различитих врста енергената, на 

подручју општине Лакташи је у току 2008. године, укупно потрошено 269.621 МWh/god, 

односно просјечна потрошња енергије по становнику износи 6,70 МWh/god. 

Уочава се да највећу потрошњу енергије на цијелој територији општине Лакташи има 

сектор зградарства, гдје се у току 2008. потрошило 199.363 МWh/god, или 74% укупне 

енергије. На другом мјесту је сектор саобраћаја са 68.567 МWh/god или 25%, а затим слиједи 

јавна расвјета са 1.691 МWh/god или мање од 1% потрошене енергије.  
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Графикон 15: Удио енергетске потрошње по секторима у општини Лакташи 

 

 

7. Базни инвентар емисија CO2 за општину Лакташи 

 
Базни инвентар емисије CO2 за општину Лакташи, израђен је за 2008. годину, која је 

одабрана као референтна година, с обзиром на расположивост и поузданост података који су се 

користили за прорачун емисија CO2. 

Израда инвентара емисије CO2 за Општину Лакташи урађена је у складу са 

препорукама и понуђеним методологијама Међувладиног тијела за климатске промјене (IPCC, 

Intergovermmental Panel of Climate Change). Ово тијело основано је од стране UNDP-a и 

Свјетске метеоролошке организације (WMO, World Meteorological Organization) као извршно 

тијело за провођење Оквирне конвенције Уједињених нација о климатским промјенама (United 

Nation Framework Convention on Climate Change - UNFCCC). БиХ је ратификовала Кјото 

протокол, 16. априла 2007. године, а он је ступио на снагу 15. јула 2007. године, чиме је 

преузела обавезу праћења и ивјештавања о емисијама штетних твари у атмосферу према IPCC 

протоколу, а на основу чега је и израђен Базни инвентар емисија CO2 за Општину Лакташи. 

Инвентар емисија CO2 општине Лакташи обухвата три сектора и то: зградарство, 

саобраћај и јавну расвјету. Обухваћене су директне емисије од сагоријевања горива и 

индиректне емисије из потрошње електричне енергије. 

 

7.1. Анализа емисије CO2 у сектору зградарство 

 

У сектору зградарства, све емисије CO2 настају на два начина: директно кроз 

сагорјевање горива и индиректно кроз употребу електричне енергије. Највећа потрошња 

енергената отпада на енергију која се користи на загријавање. Ова енергија се добија кроз 

сагоријевање фосилних горива (лож-уље, мазут, угаљ), огревног дрвета и из једног дијела 

електричне енергије. 
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Емисија од сагоријевања горива добија се множењем стандардних емисионих фактора 

и потрошене енергије. Емисије из биомасе (на подручју општине Лакташи користи се 

углавном стандардно огревно дрво из шуме), рачунају се помоћу емисионог фактора који се 

креће од 0 до 0,403 t CO2/MWh, зависно од одрживости шума из којих потиче огрев. Ми смо 

користили емисиони фактор 0, јер је прираст шума на подручју општине већи од сјече, тако да 

емисије из огревног дрвета нису рачунате.  

Емисије CO2 које настају при кориштењу геотермалне енргије нису обрачунате, иако се 

за њихову употребу троше одређене количине електричне енергије, јер су оне за подручје 

општине занемариво мале, а већ су обрачунате у укупној потрошњи електричне енергије.   

За емисије из електричне енергије користио се национални емисиони фактор за БиХ, 

израчунат на основу произведене енергије из ТЕ и ХЕ за период 2005.-2010. и емисија CO2  из 

ТЕ за тај период, а који износи: 0,763 CO2/MWh електричне енергије.  

 

7.1.1. Емисија CO2 у зградама јавне намјене у власништву/надлежности Општине 

Лакташи 

Табела 18: Емисија CO2  у зградама у власништву општине Лакташи према намјени   

Објекти у надлежности 

Општине 

Површ. 
Ел. 

ен. 

Даљин. 

грија. 

Лож 

уље 

Биома

-са 

дрво 

Геотерм 

ен. 
Укупно 

m
2
 t CO2 t CO2 t CO2 t CO2 t CO2 t CO2 

Зграде за административну 

управу 
2.753 257 126 0 0 0 383 

Зграде предузећа у власништву 

Општине 
339 86 0 0 0 0 86 

Зграде за културну дјелатност 2.454 79 85 0 0 0 165 

Зграде за образовну дјелатност 1.390 96 0 0 0 0 96 

Зграде за здравствену заштиту 4.900 224 0 98 0 0 322 

Остале зграде и простори у 

власништву Општине 
639 17 0 16 0 0 33 

Укупно: 12.474 760 211 114 0 0 1.084 

 

Укупан број зграда које су у надлежности општине Лакташи је 19. Укупна површина 

свих зграда у надлежности општине Лакташи је 12.474 m
2
. Укупна емисија CO2 из објеката 

који су у надлежности општине Лакташи износи 1.084 t CO2/god. 

Највећу емисију CO2 у зградама које су у власништву oпштине Лакташи имају зграде за 

административну управу, које већим дијелом користе електричу енергију као енергент. Зграде 

за здравствену заштиту користе лож уље више него остале зграде у власништву општине 

Лакташи. 
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Графикон 16: Eмисија CO2  за зграде у надлежности/власништву Општине Лакташи 

 

Графикон 17: Удио емисије CO2 према врсти енергента у  зградама у 

надлежности/власништву  Општине Лакташи 

 

7.1.2. Емсија CO2 у зградама јавне намјене које нису у власништву/надлежности 

Општине Лакташи 

 

Табела 19: Емисија CO2 у зградама које нису у власништву Општине Лакташи према намјени  

Објекти који нису у 

надлежности Општине 

Површ. 
Ел.  

ен. 

Даљин. 

грија. 
Угаљ 

Лож 

уље 
Плин 

Био-

маса 

дрво 

Геотер-

ма. 

ен. 

Укупно 

m2 t CO2 t CO2 t CO2 t CO2 t CO2 t CO2 t CO2 t CO2 

Установе у власништву/ 

надлежности републике 

или државе 

11.993 1.195 0 22 137 0 0 0 1.354 

Зграде за здравствену 

заштиту 
8.700 193 0 0 0 0 0 0 193 

Зграде за образовну 

дјелатност 
16.143 134 0 16 20 0 0 0 169 

Зграде и простори у 

приватном власништву 
253.611 24.067 51 321 506 103 0 0 25.047 

Укупно: 290.448 25.589 51 359 662 103 0 0 26.763 
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У зграде које нису у надлежности Општине Лакташи убраја се 16 објеката, у 

надлежности Републике Српске и Босне и Херцеговине, а поред њих у овај подсектор се 

убрајају пословне зграде и простори у приватном власништву (терцијарни сектор). Укупна 

површина свих објеката из овог подсектора је 290.448 m
2
. Укупна емисија у објектима који 

нису у надлежности oпштине Лакташи је 26.763 t CO2. 

 

Графикон 18 : Удио емисије CO2  према врсти енергента у објектима који нису  у 

власништву Општине Лакташи 

 

У јавним зградама које нису у власништву Општине Лакташи највеће емисије настају 

из електричне енергије као енергента, и то у износу од 95,61 %, док најмање емисије настају из 

даљинског гријања као начина потрошње енергије. 

 

7.1.3. Емсија CO2 у зградама за становање на подручју општине Лакташи 

 

Табела 20: Емисија CO2  у зградама за становање на подручју општине Лакташи 

Зграде намјенјене за становање 
Површ. 

Ел. 

ен. 

Даљин. 

грија. 
Угаљ 

Лож 

уље 

Биома-

са 

дрво 

Укупно 

m2 t CO2 t CO2 t CO2 t CO2 t CO2 t CO2 

Стамбени објекти са даљинским 

системом гријања 
3.850 0 193 0 0 0 193 

Стамбени објекти са индивидуалним 

системом гријања - приватно 

власништво 

707.575 7.828 0 1.816 286 0 9.930 

Стамбени објекти са индивидуалним 

системом гријања - општинско 

власништво 

588 7 0 2 0 0 8 

Укупно - гријање: 712.013 7.835 193 1.818 286 0 10.132 

                

Укупно - са електричном 

енергијом: 
1.419.588 44.328 193 1.818 286 0 46.626 
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Укупан број стамбених објеката на подручју општине Лакташи је 12.947, а њихова 

укупна површина је 1.419.588 m
2
.  

 

 

Графикон 19. Укупна емисија CO2 у стамбеним објектима према врсти енергента, t CO2 

 

У стамбеним објектима, према врсти енергената за гријање, највећи удио емисија CO2 

има електрична енергија, а затим слиједи угаљ, лож уље и даљинско гријање. 

 

Графикон 20: Удио емисија CO2 према врсти енергента из свих потрошача енергије  у 

стамбеним објектима 

 

У стамбеним објектима, према врсти енергената, највећи удио емисија CO2 има 

електрична енергија, а затим слиједи угаљ, лож уље и даљинско гријање. 
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7.1.4. Преглед емисије CO2 у сектору зградарство на подручју општине Лакташи 

 

 

Табела 21: Емисија CO2 у сектору зградарство на подручју општине Лакташи 

Зградарство- 

преглед  CO2 

емисије 

Површ. 
Ел.  

ен. 

Даљин. 

грија. 
Угаљ 

Лож 

уље 
Плин  

Био. 

дрво 

Геоте. 

 ен. 
Укупно 

m2 t CO2 t CO2 t CO2 t CO2 
t 

CO2 
t CO2 t CO2 MWh 

Објекти у 

надлежности 

Општине 

12.474 760 211 0 114 0 0 0 1.084 

Објекти који нису 

у надлежности 

Општине 

290.448 25.589 51 359 662 103 0 0 26.763 

Зграде намјењене 

за становање 
1.419.588 44.328 193 1.818 286 0 0 0 46.626 

Укупно: 1.722.510 70.677 455 2.177 1.063 103 0 0 74.473 
 

 

Укупна површина објеката у сектору зградарство износи 1.722.510 m
2
. Укупна 

емисија CO2 из енергената износи 74.473 tCO2. Највеће емисије настају кориштењем 

електричне енергије, а затим лож уља и угља. 

 

 

 

Графикон 21: Преглед емисије CO2 у сектору зградарства 
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Графикон 22: Удио емисије CO2  према намјени зграда у сектору зградарство 

 

У сектору зградарства највеће емисије CO2 потичу из зграда намјењених за становање 

62,61%, а најмање из објеката који су у надлежности Општине, у релативном износу свега 

1,46%.  

 

7.2. Анализа емисије CO2 у сектору саобраћаја 

 

 Сектор саобраћаја подјељен је на три подсектора и то: 

- службена возила Административне службе Општине Лакташи 

- возила јавног превоза на подручју општине Лакташи 

- возила у приватном власништву и комерцијална возила 

 

7.2.1. Емисија CO2 за возила Административне службе Општине Лакташи 

Табела 22: Емисија CO2  возила у власништву  Општине Лакташи према врсти горива 

Врста горива Емисија (t CO2) 

Бензин 41 

Дизел 39 

Укупно 80 

 

Возила Административне службе бројала су 22 возила и то 13 возила са погоном на 

бензиско гориво и 9 возила са погоном на дизел гориво. Емисија CO2 од возила на бензин, 

износи 41 tCO2/god, а од возила на дизел, емисија CO2 износи 39 tCO2/god. 

 

Графикон 23: Удио емисије CO2 из горива за возила у власништву Општине 
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7.2.2. Емисија CO2 за возила јавног превоза у општини Лакташи 

 

 Возила јавног превоза тј. аутобуси су једини облик јавног превоза путника на подручју 

општине Лакташи и значајан су учесник у емисији издувних гасова у сектору саобраћаја. 

Аутобуси који врше јавни превоз путника користе искључиво погонско дизел гориво и стварају 

емисију угљен-диоксида у износу од 1.368 t CO2/god. 

 

Табела 23: Емисија CO2 из горива за возила јавног превоза општине Лакташи према врсти 

горива 

Врста горива Eмисија (tCO2) 

Бензин 0 

Дизел 1.368 

Укупно 1.368 

 

 

7.2.3. Емисија CO2 за путничка и комерцијална возила у општини Лакташи 

 

Табела 24: Емисија CO2 за локални саобраћај према врсти горива 

Категорија 
Емисија (tCO2) 

Бензин Дизел 

Путничка возила 3.811 6.546 

Теретна моторна возила 0 6.224 

Укупно 3.811 12.770 

 

 

 

Графикон 24: Удио емисије CO2  из горива за локални саобраћај 
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Емисије CO2 у локалном саобраћају емитују се кроз путничка, комерцијална и теретна 

возила. Путничка возила и комерцијална возила која користе дизел гориво скоро два пута више 

емитују CO2 од путничких возила која користе бензин, због већег учешђа у структури возила 

на подручју општине.  

 У графикону 24. приказан је омјер емисије CO2 свих возила локaланог саобраћаја са 

дизел горивом у односу на бензин горива из чега се види да је скоро четири пута већа употреба 

дизел горива у односу на бензиска горива. 

 

7.2.4. Укупна емисија CO2 у сектору саобраћај у општини Лакташи 

 

Табела 25: Укупна емисија CO2  у сектору саобраћаја у општини Лакташи 

Категорија 
Емисија (tCO2) 

Укупна 

емисија 

CO2 

Бензин Дизел tCO2 

Возила у власништву Општине 41 39 80 

Возила јавног превоза 0 1.368 1.368 

Путничка и комерцијална возила 3.811 12.770 16.581 

Укупно 3.852 14.177 18.029 

 

 

7.59%

91.97%

0.44%

Возила у власништву Општине 

Возила јавног превоза

Путничка и комерциjална возила

 

Графикон  25: Емисионо учешће у сектору саобраћаја 
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Графикон 26: Емисија CO2  у сектору саобраћаја на подручју општине Лакташи 

 

 Крајњом анализом можемо уочити да су на подручју општине Лакташи возила 

путничког и комерцијалног програма, апсолутно највећи чиниоци емисије угљен-диоксида CO2 

у сектору саобраћаја. 

 Из табеле 25. видљиво је да укупне емисије CO2 у сектору саобраћаја износе 18.029 

tCO2. Знатно већа је укупна емисија за сва возила која користе дизел гориво (14.177 tCO2)  у 

односу на возила са погоном на бензин (3.852 tCO2). 

 На графиконима 25. и 26. приказано је апсолутна доминација возила приватног и 

комерцијалног саобраћаја (91%) у односу на возила јавног превоза (7.59%) и возила у 

власништву Административне службе (0.44%) у емисионом учешћу угљен-диоксида CO2. 

 

7.3. Анализа емисије CO2 за  јавну расвјету  

 

Емисија CO2 из потрошене електричне енергије за јавну расвјету на подручју општине 

Лакташи износи 1.290 tCO2 

Табела 26: Емисији CO2 у сектору јавне расвјете  

 Јавна расвјета 

Потрошња ел. 

ен. 

Емисиони 

фактор 
Емисија 

MWh tCO2/MWh tCO2 

1.691 0.763 1.290 

Ž 

 



56 

7.4. Aнализа укупне емисије CO2 у oпштини Лакташи 

 

Емисија CO2 по становнику износи 2,33 t CO2. 

 

Табела 27: Укупна емисија CO2 у општини Лакташи 

CO2 емисија, tCO2/god. 

Јавни објекти у власништву Општине 1.084 

Јавни објекти који нису у власништву Општине 26.763 

Стамбени објекти 46.626 

Јавна расвјета 1.290 

Саобраћај 18.029 

Укупно 93.792 

 

У општини Лакташи, посматрајући према секторима, највећу емисију CO2 има 

зградарство са укупно 74.473 tCO2/god. Затим слиједи саобраћај са 18.029 tCO2/god и на крају 

јавна расвјета 1.290 tCO2/god. У сектору зградарства, највеће емисије CO2 се емитују из 

стамбеног подсектора: 46.626 t CO2/god. 

 

 

Графикон 27 : Удио емисије CO2 по секторима у Општини Лакташи 
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8. План мјера и активности за смањење емисија CO2 до 2020. 

 

На основу анализе Базног инвентара емисија CO2, сагледавања тренутног стања 

кориштења енергије и предвиђених потреба у будућности, а уважавајући потенцијале општине 

Лакташи у обновљивим изворима енергије и захтјеве исказане кроз јавну расправу и анкете 

заинтересованих страна, као и постојећу релеванту документацију Општине, Тим за израду 

Акционог плана предложио је сљедеће мјере и активности, које су разврстане по секторима и 

подсекторима. 

 

8.1. План мјера и активности Акционог плана 

 

1) Мјере за сектор: Зградарство општине Лакташи 

 

a) Опште мјере и активности у сектору зградарства 

 

i) Мјере за праћење и контролу енергетске потрошње у зградарству 

(1) Усвајање методологије за прикупљање потребних података за сектор 

зградарства, према класификацији зграда која се користи у СЕАП-у (зграде у 

власништву Општине; стамбене зграде; зграде државних институција, 

комерцијалних и услужних дјелатности) 

(2) Прикупљање потребних енергетских података према развијеној методологији  

(3) Израда информационог система управљања енергијом за општину  

 

ii) Мјере за суфинансирање примјене мјера ЕЕ и ОИЕ у зградарству 

(4) Мјере подстицаја за изградњу и реконструкцију зграда према стандардима 

нискоенергетских и пасивних зграда 

(5)  Мјере подстицаја за кориштење обновљивих извора енергије у зградама 

(6) Повећање конкурентности у области извођења радова тј. практичне примјене 

ОИЕ и ЕЕ мјера (суфинансирање обуке незапослених лица за извођење радова: 

фасадерско – изолаторских, монтери соларних колектора или смањење такси 

за занатске радње) 

(7) Суфинансирање показних примјера кориштења обновљивих извора енергије 

 

iii) Легислативне мјере 

(8) Усвајање Одлуке СО према којој све нове зграде у власништву Општине треба 

да користе бар један оптимални извор обновљиве енергије (соларне колекторе, 

топлинске пумпе, итд.) 
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(9) Усвајање Одлуке СО о комуналним доприносима са значајним попустима за 

изградњу нискоенергетских и пасивних кућа/зграда 

(10) Интеграција принципа ЕЕ у подзаконску регулативу из области градње на 

нивоу општине  

 

 

b) Мјере за подсектор: Зграде у надлежности Општине 

(11) Постављање термометара у свим гријаним просторијама у власништву 

Општине 

(12) Уградња термостатских вентила на радијаторима у зградама: Центра за 

културу, Дома здравља, школа и вртића 

(13) Уградња штедљивих сијалица у зградама у надлежности Општине 

(14) Замјена електричних котлова са топлотним пумпама у дјечијим вртићима у 

Лакташима и Гламочанима  

(15) Замјена столарије и топлотна изолација фасада и кровишта зграда у 

надлежности Општине 

(16) Прикључење Дома Здравља на систем гријања преко топлотних пумпи 

(17) Уградња соларних колектора за припрему топле воде у објекту Спортске 

дворане у Лакташима 

 

 

c) Мјере за подсектор: Зграде које нису у надлежности Општине 

 

i) Мјере за: Зграде јавне намјене које нису у надлежности Општине Лакташи 

(18) Замјена енергента у школи у Бошковићима; адаптација постојећег котла са лож 

уља на биомасу  

(19) Замјена столарије и браварије на објектима основних школа на подручју 

општине 

(20) Утопљавање основних школа на подручју општине, побољшањем топлотне 

изолације фасада и кровишта зграда 

(21) Замјена старих котлова у основним школама/модернизација школских 

котловница 

 

ii) Мјере за: Зграде комерцијалних и услужних дјелатности 

(22) Замјена класичних са штедљивим расвјетним тијелима, 

(23) Уградња термостатских вентила на радијаторима у пословним објектима, 

(24) Замјена грађевинске столарије и браварије са енергетски ефикаснијом,  

(25) Реконструкција вањске фасаде са побољшањем топлотне изолације и изолација 

поткровља, 
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(26) Замјена система гријања са фосилним горивом на ОИЕ (геотермална енергија 

ниске енталпије, термалне воде, соларна енергија итд.) 

 

d) Мјере за подсектор: Зграде за становање на подручју општине Лакташи 

(27) Замјена сијалица са жарном нити са штедљивим расвјетним тијелима, 

(28) Уградња термостатских вентила на радијаторима у стамбеним објектима, 

(29) Замјена кућанских апарата са енергетски ефикаснијим (енергетског разреда А) 

(30) Замјена грађевинске столарије и браварије са енергетски ефикаснијом,  

(31) Реконструкција вањске фасаде и изолација поткровља, са побољшањем 

топлотне изолације,  

(32) Уградња соларних колектора за припрему топле воде у стамбеним објектима, 

(33) Замјена система гријања са фосилним горивом са ОИЕ (геотермална енергија 

ниске енталпије, биомаса и др.). 

 

 

2) Мјере за сектор: Јавна расвјета општине Лакташи 

(34) Замјена постојећих живиних сијалица са натријевим и ЛЕД сијалицама 

(35) Замјене семафорских лантерни са сијалицама са жарном нити са ЛЕД диодама 

на семафору у Лакташима 

(36) Временско управљање јавном расвјетом и регулација свјетлосног тока јавне 

расвјете 

 

 

3) Мјере за сектор: Саобраћај на подручју општине Лакташи 

 

a) Мјере за возила у власништву Општине 

(37) Замјена постојећег возног парка са новим возилима са смањеном емисијом CO2 

 

b) Мјере за јавни превоз (имплементација Студије о јавном превозу) 

(38) Усвајање нове Одлуке о јавном превозу на подручју општине Лакташи 

(39) Успостављање процедуре додјеле линија 

(40) Изградња аутобуских терминала и окретишта у Лакташима и Клашницама 

(41) Изградња и реконструкција аутобуских станица 

 

c) Мјере за стационарни саобраћај - паркиралишта 

(42) Прописивање услова да велика паркиралишта имају засађено дрвеће, а подни 

застор изграђен од бетонских елемената бетон-трава 

(43) Садња дрвећа на постојећим паркиралиштима 

(44) Подстицање употребе ретрорефлектујућих фолија 
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d) Мјере надзора и регулације саобраћаја  

(45) Регулисање саобраћаја постављањем камера и радара са приказом брзине на 

критичним саобраћајним тачкама 

(46) Увођење ограничења за теретни промет како би се растеретио саобраћај кроз 

центар Лакташа 

 

e) Мјере за бициклистички и пјешачки саобраћај  

(47) Планирање и пројектовање мреже бициклистичких стаза  

(48) Изградња и обиљежавање бициклистичких и пјешачких стаза 

(49) Континуирано одржавање бициклистичких и пјешачких стаза 

(50) Поставити држаче за бицикле испред свих јавних установа и школа 

(51) Подстицати бициклизам (школе, секције, клубови, јавне манифестације и сл.) 

(52) Садња дрвореда уз бициклистичке и пјешачке стазе 

 

f) Промотивне, информативне и образовне мјере и активности 

(53) Организовање промотивне манифестације - „Дан без аутомобила“  

(54) Едукација возача (ауто-школе, летци и сл.) 

(55) Промоција бициклизма и пјешачења код младих 

 

4) Мјере за сектор: Локална производња електричне енргије 

(56) Изградња фотонапонских система за производњу електричне енергије  

(57) Изградња постројења за производњу електричне енергије из биогаса 

 

5) Мјере за сектор: Даљинско гријање  

(58) Увођење система наплате према потрошеној количини топлотне енергије 

(59) Даљинско гријање – топлификација Лакташа (замјена постојећег система са 

новим који ће користити: геотермалну енергију, а као помоћно гориво 

клаонички отпад и/или биомасу из пољопривреде и шумарства) – мјера из 

Стратегије развоја 2007. - 2015. 

(60) Изградња секундарне мреже гасних инсталација (предуслов: изградња 

примарне мреже – гасовода) – мјера из Стратегије развоја 2007.-2015. 

 

6) Мјере за сектор: Просторно планирање 

(61) Интеграција принципа ЕЕ у просторно-планску документацију на нивоу 

општине 

(62) Успостављање мониторинг станице за контролу квалитета ваздуха 

(63) Садња дрвореда и повећање зелених површина и паркова у урбаним 

дијеловима општине 
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7) Мјере за сектор: Јавне набавке 

(64) Доношење процедура, препорука и стандарда за процес јавне набавке: роба, 

услуга и извођење радова, са циљем примјене ОИЕ и принципа ЕЕ  

 

8) Мјере за сектор: Рад са грађаним и осталим заинтересованим странама 

(65) Успостављање инфо тачке у згради Општине, за енергетску ефикасност и ОИЕ  

(66) Образовање запослених, ученика и просвјетних радника, становништва: 

- Радионице и семинари за запослене/кориснике зграда у власништву 

Општине 

- Подстицање организације међуразредних основношколских такмичења на 

тему ЕЕ и ОИЕ са занимљивним наградама за побједнике 

- Програм образовања о ЕЕ и ОИЕ за просвјетне раднике 

- Учимо како се штеди енергија – за дјецу предшколског и школског узраста 

- Такмичења у школама на тему ЕЕ 

- Организација предавања у појединим насељима на тему ЕЕ 

(67) Континуирано информисање потрошача о начинима енергетских уштеда и 

другим енергетским информацијама на полеђини рачуна 

(68) Провођење тематских промотивно – информативних кампања с циљем 

подизање свијести грађана о ЕЕ у зградама: 

- Како направити ЕЕ кућу?; 

- Реконструкција зграде на принципима ЕЕ; 

- Енергетски цертификати; 

- Мјере ЕЕ у кућама; 

- Ознаке ЕЕ на кућанским апаратима; 

- И стање приправности (''stand by mod'') троши енергију!; 

- Штедљива унутрашња расвјета; 

- Гријање на биомасу; 

- Соларни колектори; 

- Топлинске пумпе; 

- Шта је то нискоенергетска кућа?; 

- Шта је то пасивна кућа?; 

- Итд,... 

(69) Израда и одржавање сајта за информисање грађана о SEAP-у и давање 

корисних информација о могућим уштедама и смањењу емисије CO2 

(70) Увођење правила 50-50%, према којем би се постигнуте енергетске уштеде, 

односно избјегнути енергетски трошкови равномјерно дијелили између 

Општине и корисника зграда, пошто искуства показују да примјена правила 
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50-50% дају јаку мотивацију корисницима зграда (вртићи и др. установе) да 

остварују енергетске уштеде, што резултира промјеном понашања и смањењу 

потрошње енергије 

 

9) Мјере за сектор: Пољопривреда и шумарство 

(71) Кориштење геотермалне воде у пластеничкој производњи биљака  

(72) Увођење подстицаја за пошумљавање приватних посједа неперспективних за 

пољопривреду 

(73) Увођење подстицаја за подизање шумских плантажа топола и других 

брзорастућих врста 

 

8.2. Временски и финансијски оквир за реализацију мјера 

 

Табела 28: Временски и финансијски оквир за реализацију мјера  
 

Редни 

број 
Назив активности 

Трајање 

пројекта 

Процјењени 

трошкови 

(КМ) 

Процјена 

смањења 

CO2 (t) 

Одговорност 

1) 
Сектор зградарства 

општине  
  41.514.000 14.461   

а) 

Опште мјере и 

активности у сектору 

зградарства 

  348.000 0   

(1-3) 

Праћење и контрола 

енергетске потрошње у 

зградарству 

2013-2020 60.000  0 
Одјељење за просторно 

уређење 

(4-5) 

Суфинансирање 

примјене ОИЕ и мјера 

ЕЕ у зградарству 

2015-2020 100.000  0 

Канцеларија за локални 

економски развој; 

Одјељење за просторно 

уређење; 

Одјељење за финансије 

(6) 

Повећање 

конкурентности у 

области извођења 

радова 

2014-2018 80.000  0 
Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности 

(7) 

Суфинансирање 

показних примјера 

кориштења 

обновиљивих извора 

енергије 

2015-2020 100.000  0 

Канцеларија за локални 

економски развој; 

Одјељење за просторно 

уређење 

(8-10) 
Нова подзаконска 

легислатива 
2012-2015 8.000  0 

Одјељење за просторно 

уређење; Стручна служба 

б) 

Мјере за подсектор: 

Зграде у власништву 

Општине 

  908.000 370   

(11) 

Постављање 

термометара у свим 

гријаним просторијама 

у власништву Општине 

2013-2013 4.000 3 

Одсјек за заједничке 

послове; менаџмент 

установа, школа, предузећа 
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(12) 

Уградња термостатских 

вентила на радијаторим 

у зградама: Центра за 

културу, Дома здравља, 

школа и вртића 

2014-2018 24.000 34 

Одсјек за заједничке 

послове; менаџмент 

установа, школа, предузећа 

(13) 

Уградња штедљивих 

сијалица у зградама у 

надлежности општине 

2012-2017 20.000 33 

Одсјек за заједничке 

послове; менаџмент 

установа, школа, предузећа 

(14) 

Замјена електричних 

котлова са топлотним 

пумпама у дјечијим 

вртићима у  Лакташима 

и Гламочанима 

2015-2019 120.000 110 

ЈУ Центар за предшколско 

васпитање и образовање 

Општина Лакташи – 

Одјељење за стам.-ком. 

послове 

Министарство просвјете и 

културе 

(15) 

Замјена столарије и 

топлотна изолација 

фасада и кровишта 

зграда у надлежности 

Општине 

2013-2020 220.000  157 
Одјељење за стамбено – 

комуналне послове 

(16) 

Прикључење Дома 

Здравља на систем 

гријања помоћу 

топлотних пумпи 

н.п. – 2020.  400.000 33 

Дом здравља Лакташи, 

Министарство здравља и 

социјалне заштите, 

Општина Лакташи 

(17) 

Уградња соларних 

колектора за припрему 

топле воде у објекту 

Спортске дворане у 

Лакташима 

2013-2020 120.000 

 Објекат 

није 

обухваћен 

БИЕ
9
 

Одјељење за стамбено – 

комуналне послове 

ц) 

Мјере за подсектор: 

Зграде које нису у 

власништву Општине 

  12.698.000 4.847   

(18) 

Замјена енергената у 

школи у Бошковићима; 

адаптација постојећег 

котла са лож уља на 

биомасу 

2014-2016 10.000 20 

Основна школа 

’’Холандија’’ Слатина 

Министарство просвјете и 

културе РС 

Општина Лакташи 

(19) 

Замјена столарије и 

браварије на објектима 

основних школа на 

подручју општине 

2013-2017 528.000  0 

Основне школе, 

Министарство просвјете и 

културе, Општина Лакташи 

(20) 

Утопљавање основних 

школа на подручју 

општине побољшањем 

топлотне изолације 

фасада и кровишта 

зграда 

2015-2018 900.000  0 

Основне школе, 

Министарство просвјете и 

културе, Општина Лакташи 

(21) 

Замјена старих котлова 

у основним 

школама/модернизација 

школских котловница 

2018-2020 200.000  0 

Основне школе, 

Министарство просвјете и 

културе, Општина Лакташи 

(22) 

Замјена класичних са 

штедљивим расвјетним 

тијелима 

2012-2020 2.000.000   2.595 
Власници пословних 

објеката 

                                                 
9
 Уштеда енергије и смањење емисије CO2  за предвиђену мјеру, нису уобзирене у укупним износима 

Акционог плана, из разлога што објекат Спортске дворане у Лакташима није постојао 2008. године. 
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(23) 

Уградња термостатских 

вентила у системима 

централног гријања у 

пословним објектима 

2012-2020 80.000 135 
Власници пословних 

објеката 

(24) 

Замјена грађевинске 

столарије и браварије 

са новом енергетски 

ефикаснијом 

2012-2020 100.000 313 
Власници пословних 

објеката 

(25) 

Реконструкција вањске 

фасаде са побољшањем 

топлотне изолације и 

изолација поткровља 

2012-2020 880.000 267 
Власници пословних 

објеката 

(26) 

Замјена система 

гријања који користе 

фосилно гориво са 

системима на ОИЕ 

 

2012-2020 8.000.000 1.517 Власници станова 

д) 

Мјере за подсектор: 

Зграде за становање 

на подручју општине 

Лакташи 

  27.560.000 9.244   

(27) 

Замјена сијалица са 

жарном нити са 

штедљивим расвјетним 

тијелима 

2012-2020 960.000 4.790 Власници станова 

(28) 

Уградња термостатских 

вентила у системима 

централног гријања у 

стамбеним објектима 

2012-2020 200.000 434   Власници станова 

(29) 

Замјена кућанских 

апарата са енергетски 

ефикаснијим 

(енергетског разреда А) 

2012-2020 16.000.000 2.797  Власници станова 

(30) 

Замјена грађевинске 

столарије и браварије 

са новом енергетски 

ефикаснијом 

2012-2020 3.200.000 192 Власници станова 

(31) 

Реконструкција вањске 

фасаде и изолација 

поткровља, са 

побољшањем 

топлинске изолације 

2012-2020 5.600.000 85 Власници станова 

(32) 

Уградња соларних 

колектора за припрему 

топле воде у стамбеним 

објектима 

2012-2020 1.200.000 412 Власници станова 

(33) 

Замјена система 

гријања са фосилним 

горивом за системе који 

користе ОИЕ 

2012-2020 400.000 534 Власници станова 

2) Сектор јавна расвјета    135.000 212   

(34) 

Замјена дијела 

постојећих живиних 

свјетиљки са 

натријевим и ЛЕД 

свјетиљкама 

2016-2020 120.000 77 

Одјељење за стамбено-

комуналне послове 

Општине 
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(35) 

Замјена семафорских 

лантерни са сијалицама 

са жарном нити са ЛЕД 

диодама на семафору у 

Лакташима 

2013-2014 3.000 8 

Одјељење за стамбено-

комуналне послове 

Општине 

(36) 

Временско управљање 

јавном расвјетом и 

регулација свјетлосног 

тока јавне расвјете 

2011-2020 12.000 127 

Одјељење за стамбено-

комуналне послове 

Општине 

3) 
Сектор саобраћај на 

подручју општине 
  1.512.000 1.595   

а) 

Мјере за подсектор: 

возила у власништву 

општине Лакташи 

  140.000 7   

(37) 

Обнова возног парка у 

власништву Општине 

Лакташи 

2011-2020 140.000 7 
Одсјек за заједничке 

послове Општине Лакташи 

б) 
Мјере за подсектор: 

Јавни превоз путника 
  400.000 725   

(38-

41) 

Имплементација 

Студије о јавном 

превозу путника 

општине Лакташи 

2012-2020 400.000 725 
Одјељење за стамбено-

комуналне послове 

ц) 
Мјере за подсектор: 

Јавни саобраћај 
  972.000 863   

(42-

44) 

Мјере за стационарни 

саобраћај-

паркиралишта 

2013-2020 140.000 104 
Одјељење за стамбено-

комуналне послове 

(45-

46) 

Надзор и регулација 

саобраћаја 
2015-2018 100.000 345 

ЈП ’’Путеви РС’’, 

Одјељење за стамбено-

комуналне послове, 

Министарство унутрашњих 

послова РС 

(47-

52) 

Развој бициклистичког 

и пјешачког саобраћаја 
2013-2020 700.000 207 

Одјељење за стамбено-

комуналне послове,  

Одјељење за просторно 

уређење 

Одсјек за заједн. послове 

(53-

55) 

Промоција и едукација 

у области саобраћаја 
2013-2020 32.000 207 

Одјељење за стамбено 

комуналне послове, Ауто-

мото друштва, Ауто-школе 

4) 

Сектор локалне 

производње енергије 

из ОИЕ 

  4.500.000 428   

(56) 

Изградња 

фотонапонских система 

за производњу 

електричне енергије у 

пословним објектима 

2012-2020 4.000.000 160 Потенцијални инвеститори 

(57) 

Изградња постројења за 

производњу електричне 

енергије из биогаса 

2012-2013 500.000 268 ЗЗ ’’Ливач’’ 
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5) 
Сектор даљинског 

гријања 
  48.000 7   

(58) 

Увођење система 

наплате према 

потрошеној количини 

енергије 

2013-2015 48.000 7 

Одјељење за стам.-ком. 

послове, 

КП „Будућност“ 

(59*) 

Даљинско гријање – 

топлификација 

Лакташа (изградња 

новог система који ће 

користити: геотермалну 

енергију, а као помоћно 

гориво користити 

биомасу (клаонички 

отпад и /или отпад из 

пољопривреде и 

шумарства)– мјера из 

стратегије развоја 2007. 

– 2015. 

2018-2025 10.000.000 

Из 

топлотне 

енергије: 

22.370 t 

CO2 

Из 

електричне 

енергије: 

33.419 t 

CO2 

УКУПНО: 

55.789 t 

CO2 

 

Приватни инвеститори, 

Одјељење за стамбено- 

комуналне послове 

(60) 

Изградња секундарне 

мреже гасних 

инсталација 

– мјера из стратегије 

развоја 2007. – 2015. 

2017-2027 н.п.  н.п. 

Приватни инвеститори, 

Одјељење за стамбено- 

комуналне послове 

6) 
Сектор просторног 

планирања  
  400.000 23   

(61) 

Интеграција принципа 

ЕЕ у просторно-

планску документацију 

општине 

2012-2020 0  0 

Одјељење за просторно 

уређење 

Овлаштене установе за 

израду ПП документације 

(62) 

Успостављање 

мониторинг станице за 

контролу квалитета 

ваздуха 

2012-2020 240.000  0 
Одјељење за просторно 

уређење 

(63) 

Садња дрвореда и 

повећање зелених 

површина и паркова у 

урбаним дијеловима 

општине 

2012-2020 160.000 23 
Одјељење за стамбено- 

комуналне послове 

7) Сектор јавне набавке   4.000 0   

(64) 

Доношење процедура, 

препорука и стандарда 

за поступке јавне 

набавке 

2012-2014 4.000 0  
Одјељење за стамбено- 

комуналне послове 

8) 

Сектор рад са 

грађанима и осталим 

заинтересованим 

странама 

  215.000 2.185   

(65) 

Успостављање инфо 

тачке за енергетску 

ефикасност и примјену 

ОИЕ 

2012-2013 96.000  0 

Канцеларија за локални 

економски развој  

Одјељење за просторно 

уређење 
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(66) 

Образовање: 

запослених, ученика, 

просвјетних радника и 

становништва 

2012-2020 80.000 1.302 
Канцеларија за локални 

економски развој 

(67) 

Континуирано 

информисање 

потрошача о начинима 

енергетских уштеда и 

другим енергетским 

информацијама на 

полеђини рачуна, 

електронских адреса, 

формулара, захтјева, 

образаца, коверата, 

брошура и сл. 

2012-2020 0 775 

Кабинет Начелника, 

Електродистрибуција,  

КП Будућност Лакташи 

(68) 

Провођење тематских 

информативно - 

промотивних кампања с 

циљем подизања 

свијести грађана о ЕЕ у 

зградама 

2012-2020 32.000 0 

Канцеларија за локални 

економски развој, 

НВО 

(69) 

Израда и континуирано 

одржавање сајта за 

информисање грађана о 

СЕАП-у Лакташа 

2013-2020 7.000 0 
Канцеларија за локални 

економски развој 

(70) 
Увођење правила 50-

50% уштеде 
2014-2020 0 108 

Канцеларија за локални 

економски развој 

Одјељење за финансије 

9) 
Сектор пољопривреда 

и шумарство 
  340.000 39   

(71) 

Кориштење 

геотермалне воде у 

пластеничкој 

производњи биљака 

2013-2020 200.000 0  Одсјек за пољопривреду 

(72-

73) 

Увођење подстицаја за 

пошумљавање 
2013-2020 140.000 39 

Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности 

  УКУПНО   48.668.000* 18.950*   

* наведене суме не укључују износе из пројекта 59. из разлога што се његова реализација у 

већем дијелу очекује након 2020. 

8.3. Процјена смањења емисије CO2 до 2020. 

 

Реализацијом свих планираних мјера (изузев пројеката под редним бројем 17 и 59), 

укупна потрошња енергије на подручју општине Лакташи ће се смањити у односу на базну 

2008. годину за 33.867,9 MWh, што представља смањење у релативном износу од 12,6 %. 

Предвиђена уштеда енергије резултирати ће смањењем емисије CO2 од 18.918 t CO2, односно 

20,6 %, што и јесте задати циљ Акционог плана.  

Очекује се повећање учешћа обновљивих извора енергије у износу од 4,5 % од укупне 

потрошење енергије, што је релативно мало, али с обзиром на полазно стање, велика 
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финансијска улагања и кратак период до 2020. године, остварење тог резултата представљат ће 

изузетан успјех. 

Реализацијом Акционог плана створити ће се услови да у периоду након 2020. године, 

дође до значајнијег повећања кориштења енергије из обновљивих извора, на основу значајних 

потенцијала са којима општина располаже. 

 

Базно стање за 2008. годину: 

 Потрошња енергије у MWh 269.621 

 Емисија CO2 у t CO2 93.792 

Након провођења планираних мјера и активности, 2020. године: 

 Потрошња енергије у MWh 235.753 

 Емисија CO2 у t CO2 74.842 

 Смањење потрошње енергије у односу на базну годину: 12,6% 

 Смањење емисије CO2 у односу на базну годину: 20,2% 

 
Локална производња енергије из ОИЕ у односу на производњу у 

базној години: 
4,5% 

 

 

Најзахтјевнији пројекат Акционог плана је пројекат под редним бројем 59. тј. 

''Изградња новог система даљинског гријања насеља Лакташи, са когенерацијом (додатном 

производњом електричне енергије)'', који би користио геотермалну енергију топле воде из 

бушотина, а као помоћно гориво клаонички отпад и биомасу из пољопривреде и шумарства. 

Када дође до његове реализације, остварит ће се додатних 94.200 MWh енергије из обновљивих 

извора, што ће представљати 39% потрошње енергије у 2008. години. С тим пројектом 

остварила би се укупна уштеда емисија CO2 у износу од чак 80%.  Реализација наведеног 

пројекта у многоме ће зависити од проналаска одговарајућег партнера у приватном сектору и 

предвиђена је за период до 2025. године. 

 

9.  Модели финансирања планираних мјера и активности 

 

Услов за спровођење Акционог плана односно остварење дефинисаних циљева  је 

обезбјеђење адекватних извора финансирања. Извори средстава могу бити локални 

(обезбјеђени из локалног буџета, грађана и предузећа) и екстерни (обезбјеђени из буџета РС и 

БиХ, фондова Европске Уније, међународних финансијских институција, инвеститора и 

пословних банака). Имајући у виду посљедице свјетске економске кризе које су утицале на 

смањење буџетских прихода те и смањење буџета грађана и локалних компанија може се 

констатовати ограниченост локалних извора финансирања. С друге стране, доступност 

фондова Европске Уније, различите кредитне линије банака и међународних финансијских 

извора, потенцијална заинтересованост инвеститора и прикупљање доприноса за обновљиве 
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изворе у РС може се увидјети већи потенцијал екстерних извора финансирања. Савремено 

окружење у ком глобални трендови подстичу развој различитих могућности и механизама 

финансирања пројеката енергетске ефикасности и заштите животне средине отвара различите 

могућности за локалну заједницу. Разноврсност и доступност извора финансирања представља 

мотивирајући фактор за спровођење пројеката ЕЕ и ОИЕ, а истовремено захтијева 

осавремењавање и оснаживање капацитета јединице локалне самуправе како би били у стању 

да их искористе. Према томе, концепт финансирања реализације пројеката дефинисаних 

Акционим планом требао би се заснивати на комбинацији локалних и екстерних извора с 

нагласком на екстерне изворе финансирања. 

 

9.1. Буџетска средства 

9.1.1. Буџет Општине Лакташи (анализа за период 2009. - 2011.) 
 

I  П Р И Х О Д И 
 

Укупни приходи и примици буџета за 2011. годину су остварени у износу од 

23.146.602,40 КМ,  а редовни приходи у износу од 17.432.455,00 КМ и  око 9,95 % су већи од 

редовних прихода остварених у 2010. години , и већи су за 7,24 % од редовних прихода 

остварених у 2009. године, а што је приказано у Табели .  

 

Табела  29. Компарација прихода по групама у 2009, 2010. и 2011. години: 
 

Редни 

број 

  

О П И С 

  

2009. 

  

2010. 

  

2011. 
Проценат 

5/4*100 
1 2 3 4 5 6 

1. ПОРЕСКИ  ПРИХОДИ      

1.1 Порез на доходак 1.641 0 223 0,00 

1.2 Порези на лична примања 870.230 908.695 1.628.552 179,22 

1.3 Порези на имовину 1.246.315 981.406 1.001.505 102,05 

1.4 Порез на промет, индиректни порези 9.843.592 9.905.412 10.237.645 103,35 

1.5 Порез на добитке од игара на срећу 1.420 19.194 3.829 19,95 

УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 11.963.198 11.814.707 12.871.755 108,95 
     

2. НЕПОРЕСКИ  ПРИХОДИ     

2.1 Приход од имовине 686.857 521.041 481.000 92,32 

2.2 Општинске административне таксе 164.540 127.791 128.133 100,27 

2.3 Комуналне таксе 1.050.990 1.074.811 1.135.447 105,64 

2.4 Накнаде по разним основама 1.425.070 1.294.183 1.328.995 102,69 

2.5 Приходи од пружања јавних услуга 197.112 249.547 199.839 80,08 

2.6 Властити приходи буџ. корисника 756.140 723.047 691.308 95,61 

2.7 Општинске новчане казне 4.238 2.630 486.373 18.493,27 

2.8 Остали приходи 7.198 19.473 27.775 142,64 

2.9 Рефундације личних примања 0 27.860 81.830 293,72 

УКУПНО НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 4.292.146 4.040.383 4.560.700 112,88 

УКУПНИ РЕДОВНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 16.255.343 15.855.090 17.432.455 109,95 
      

3. ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ      

3.1 Грантови 4.501.000 243.341 155.523 63,91 

3.2 Трансфери 774.753 1.269.494 280.042 22,06 
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УКУПНИ ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ 5.275.753 1.512.835 435.565 28,79 
     

4. ПРИМИЦИ ОД НЕФ.И ФИН.ИМОВИНЕ     

4.1 Примици за нефинансијску имовину 397.201 0 580.529 0,00 

4.2 Примици од наплате зајмова 121.759 354.186 198.053 55,92 

4.3 Приливи од дугорочних обвезница 0 0 4.500.000 0,00 

4.4 Пренесена средства из претход. год. 4.392.345 2.107.964 0 0,00 

УКУПНИ ПРИМИЦИ 4.911.305 2.462.150 5.278.582 214,39 

  УКУПНО ПРИХОДИ БУЏЕТА 26.442.401 19.830.075 23.146.602 116,72 

  
  Редовни буџетски приходи састоје се од пореских и непореских прихода. 

 

 Ако упоредимо остварење редовних прихода у износу од 17.432.455 КМ у односу на 

15.855.090 КМ, остварених у 2010. години, остварење је веће за 1.577.365 КМ, док је у односу 

на 2009. остварење веће за 1.177.112 КМ. Порески приходи у 2011. су већи за 8,95 %, у односу 

на 2010. годину, а у односу на 2009. годину, већи су за 7,59 %.  
 

Структура прихода 

     

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

2009 11.963.198 4.292.146 4.501.000 774.753 4.911.305

2010 11.814.707 4.040.383 243.341 1.269.494 2.462.150

2011 12.871.755 4.560.700 155.524 280.042 5.278.582

порески непорески  грантови трансфери примици

 

  

 Повећање је првенствено због измјена Закона о порезу на доходак које за посљедицу 

имају повећање пореза на лична примања, повећања прихода од ПДВ-а и поравнања, и 

комуналних такси на истакнуте фирме.  

Међутим ако посматрамо порезе на имовину они су мањи у односу на 2009. годину због 

мањег прометовања некретнинама. 

 

 Имајући у виду фискалне реформе (смањење удјела Општине Лакташи у маси 

средстава која се распоређује међу општинама у Републици Српској од индиректних пореза, 

увођење новог концепта опорезивања имовине- непокретности) и претпоставку о привредним 

кретањима у наредним годима, извјесно је да се у наредном периоду не може очекивати 

значајнији раст прихода буџета Општине. 
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 II   Р А С Х О Д И 

Укупни расходи и издаци у 2011. години износе 22.024.208,36 КМ. У односу на 

остварене приходе и примитке, расходи и издаци су остварени са 95,15 %.  

 

Текући расходи су остварени у износу од 12.808.714,19 КМ, издаци за нефинансијску 

имовину у износу од 5.502.187,49 КМ, а издаци за отплате дугова у износу од 3.713.306,68 КМ.  

 

Структура расхода 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

2009. 12.927.631 8.442.231 2.765.414 199.162

2010. 12.294.701 5.242.379 2.295.072 174.978

2011. 12.807.214 5.503.187 3.713.307 0

текући расходи 
издаци за 

нефинанс. 
 отплате дугова

буџетска 

резерва

 

Из претходне табеле је видљиво да значајније учешће у расходима имају текући 

расходи и за очекивати је у наредном периоду даљи њихов раст у складу са могућностима 

фискалних капацитетита због: оснивања нових локалних организационих јединица,  установа и 

измјене законске регулативе у социјалном  сектору. 

Што се тиче нивоа потребних средстава за сервисирање обавеза по основу дугорочних 

задужења, на основу раније преузетих обавеза може се закључити да ће се кретати испод 

законског ограничења од 18% редовних прихода односно у износу између 3.000.000,00 - 

3.500.000,00 КМ. 

Преостали износ остварених јавних прихода расположив је за капиталне инвестиције. 

Будући да Општина има константне потребе за изградњом и одржавање инфраструктуре, као и 

дефинисане приоритете, ограничен износ средстава биће расположив за улагање у инвестиције 

на пољу енергетске ефикасности. С циљем ефикаснијег кориштења рапосложивих средстава из 

локалног буџета било би добро увести праксу вишегодишњег буџетирања, да би се обезбједила 

дугорочна посвећеност и осигурао континуитет развоја и даљег унапријеђења пројеката 

енергетске ефикасности. 
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Значи, стратегијско опредјељење кориштења средстава из локалног буџета за 

финансирање пројеката из области ЕЕ заснивало би се обезбјеђењу локалног учешћа (траженог 

износа) за пројекте који се финансирају из екстерних извора. 

 

9.1.2. Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност 

 

Законом о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске 

(''Службени гласник Републике Српске'', број: 117/11) дефинисана дјелатност Фонда је 

прикупљање и дистрибуција финансијских средстава за заштиту животне средине, енергетске 

ефикасности и обновљивих извора енергије, на подручју Републике Српске. Фонд је основан 

по угледу на позитивне праксе развијених земаља које су ЕЕ и ОИЕ пројекте, које нису могли 

реализовати појединачни инвеститори или који нису исплативи по критеријумима улагача 

(bankable), подржали кроз националне фондове којима су додијелили значајне финансијске 

капацитете. Досадашња пракса у РС није подразумијевала пројекте већег обима али се новим 

законским приједлозима кренуло у том правцу. Са примјеном Закона очекује се значајно 

повећање средстава којима располаже Фонд, од садашњих око 2 милиона, на 5 милона КМ, 

што ће омогућити рад Фонда у пуном капацитету и на начин који одговара потребама, а што ће 

подразумијевати и повећани обим расположивих средстава за финансирање пројеката. Ново 

законско рјешење, у значајној мјери даје нагласак на област енергетске ефикасности и 

примјене обновљивих извора енергије.  

 

9.1.3. Агенција за шуме 

 

Агенција за шуме је управна организација у саставу Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде и формирана је за обављање одређених стручно-техничких и 

контролних послова од општег интереса који се односе на управљање и газдовање шумама и 

шумским земљиштем. 

Агенција за шуме, у оквиру својих надлежности, предвиђа одређена финансијска 

средства за заштиту шума, политику и планирање, управљање и газдовање шумама, 

обједињавање катастра шума и унапређивање шума, као средства посебних намјена за шуме 

Републике Српске. Ова средства се планирају и додјељују на годишњем нивоу и сваке године 

се објављује конкурс. 

Финансијска средства која се додјељују, намијењена су за: пошумљавање, попуну 

култура и остале шумско-узгојне радове. 
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9.2.  Приватни инвеститори 
 

9.2.1. Јавно приватно партнерство 

 
Јавно приватно партнерство (ЈПП) је заједничко дјеловање јавног и приватног сектора 

у којем ови субјекти удружују ресурсе у производњи јавних производа или пружању јавних 

услуга. Модел ЈПП настао је као одговор на нарастајуће потребе становништва с једне стране и 

због изражених недостатака јавног сектора с друге стране. Модел комбинује знање, вјештине и 

капитал приватног сектора са реалним дефинисањем јавног интереса, креирањем механизама 

који обезбјеђују доступност под једнаким условима и спречавају злоупотребе што су примарне 

одреднице јавног сектора. Јавни сектор нуди сарадњу, тражи партнера и дефинише обим и 

врсту послова или услуга које ће пренијети, односно дати на обављање приватном сектору. 

Приватни сектор прихвата понуђену пословну сарадњу, ако види економски интерес, односно, 

ако види могућност остварења профита уз поштовање свих задатих услова за обављање 

послова, односно пружање услуга. Циљ који се жели постићи је ефикаснија и економичнија 

производња јавних услуга и производа. Јавни сектор преноси послове на приватни онда када 

процјењује да нема, или нема у довољној мјери капацитета (људских, организационих, 

финансијских или техничких) или када су трошкови обављања тих послова високи. Модел ЈПП 

је уговорни однос који карактерише дугорочност и расподјела ризика. Модел заједничког 

наступа примјењив је у многим секторима, а у пракси најчешће га срећемо у сектору 

енергетике, здравства и образовања.  

Начини, облици, услови и елементи уговора ЈПП у Републици Српској уређени су 

Законом о јавно приватном партнерству (''Сл. гл. РС'', 59/09 и 63/11). Поменути закон 

прописује да се у улози јавног партнера може појавити локална заједница односно јединица 

локалне самоуправе (ЈЛС) и да се ЈПП може јавити у уговорном или у институционалном 

облику (што подразумијева заједничко оснивање новог привредног субјекта). Приватни 

партнер бира се јавним конкурсом. Уколико би се за финансирање пројеката из Акционог 

плана, општина Лакташи одлучила за модел ЈПП то би значило да је неопходно осигурати 

заштиту јавног инетереса у конкретном подухвату, обезбиједити слободну конкуренцију и 

равноправан третман по могућности што већег броја понуђача-потенцијалних инвеститора. По 

постојећем законском рјешењу, ЈЛС је обавезна направити студију економске оправданости и 

обезбиједити сагласност Министарства финансија и надлежног министарства на приједлог 

уговора и тендерску документацију. У процедури је ново законско рјешење којим се дио 

административних баријера укључујући и сагласности Министарства финансија, укида или 

отклања. Поред класичних модела ЈПП за потребе реализације ЕЕ пројеката могу користити 

ESCO модели. 

− ESCO модели 

ЕSCO модели су један вид јавно-приватног партнерства у области енергетских услуга. 
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ESCO (Energy service companies) су компаније које пружају енергетске услуге или 

друге мјере за побољшање енергетске ефикасности, уз преузимање одређеног финансијског 

ризика односно уз плаћање обављених услуга кроз остварене енергетске уштеде у будућем 

периоду. Ове компаније поред иновативног дијела везаног за остваривање веће енергетске 

ефикасности, нуде и рјешења за финансирање. 

Дакле, основне карактеристике ових компанија су да пружају интегрисана рјешења 

типа све-на-једном мјесту, повезивање плаћања са извршењем пројекта, те смањења 

временских и новчаних трошкова због избјегавања других учесника (пројектних бироа, 

произвођача опреме, дистрибутера енергије, институција власти итд..). 

Највећи број оваквих компаније је основан од стране великих енергетских компанија 

чија је дјелатност везана за производњу или снабдијевање енергијом, произвођаче и 

снабдјеваче опреме али су и државне, јавне компаније или јавно-приватна партнерства, као и 

потпуно независне компаније. Постоји и више модела уговарања ових услуга, и углавном се 

разликују према захтјевима и преференцијама самих клијената те њихових могућности, 

природе конкретног пројекта итд. 

У сваком случају, овај нови вид услуга ће и у нашим условима сигурно у наредном 

периоду бити један од изгледних модалитета за рјешавање проблема који се у овој области 

појављују. 

Једна од кључних ствари на које се локалне заједнице морају фокусирати код 

разматрања могућности финансирања, јесу разни облици приватно-јавног партнерства који су 

за наш начин схватања нешто релативно ново. Компаније које се баве „енергетским услугама“ 

ESCO су један од веома интересантних модела, који се доказао у пракси и стога је потребно у 

кратким цртама рећи нешто о различитим формама ESCO модела. 

Потпуни ESCO сервис (Full-Service ESCO): ESCO компанија пројектује, финансира и 

имплементира пројект, верификује уштеде и расподјељује договорени проценат од актуелних 

уштеда енергије на фиксни период заједно са корисником. Овај концепт се у литератури може 

срести и као концепт "подјељених уштеда". 

Ангажовање других правних лица за вршење енергетских услуга (End-Use Outsourcing): 

ESCO преузима управљање и одржавање опреме и продаје излаз (нпр. топлотну енергију, 

расвјету, пару,итд.) кориснику по договореној цијени. Трошкови свих доградњи на опреми, 

поправке, итд. сноси ESCO компанија, али власник над опремом остаје корисник. Овај уговор 

се понекад назива и "Уговорени енергетски менаџмент". 

ESCO са финансирањем од треће стране (ESCO with Third Party Financing): ESCO 

пројектује и имплементира пројекат, али га не финансира, мада може организовати, односно 

управљати процесом финансирања. ESCO гарантује да ће енергетске уштеде бити довољне да 

покрију дуг исплате. Овај уговор се понекад назива и "Гарантована уштеда". 
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Промјењиви ESCO уговор (Variable Term Contract): Веома је сличан потпуном ESCO 

сервису, осим што трајање уговора може варирати у зависности од остварених актуелних 

уштеда. Ако су актуелне уштеде мање од очекиваних, уговор се може продужити да би 

омогућио ESCO компанији да покрије договорена плаћања. 

Кредит снабдјевача опремом (Equipment Supplier Credit): Снабдјевач опремом 

пројектује и реализује пројект верификујући да ће перформансе, односно енергетске уштеде 

бити у сагласности са очекиваним. Плаћање може да биде реализовано на више начина, на бази 

фиксно дефинисане суме након реализације или током времена (уобичајено из остварених 

енергетских уштеда, постигнутих коришћењем те опреме). Власништво над опремом се 

моментално преноси на корисника. 

Изнајмљивање опреме (Equipment Leasing): Слично кредиту снабдјевача, снабдјевач 

добија фиксне уплате од израчунатих уштеда. У овом случају снабдјевач задржава власништво 

над опремом, све док се плаћања везана за уштеде и све друге врсте трошкова не исплате у 

потпуности. 

Технички консултант са плаћањем базираном на перформансама (Technical consultant 

with peroformance-based payments): ESCO проводи аудите и асистира у имплементацији 

пројеката. ESCO и корисник се усаглашавају око трошкова базираних на перформансама, који 

могу укључивати пенале за ниже енергетске уштеде, али и бонусе за веће, реализоване уштеде. 

Технички консултант са фиксним плаћањем (Technical cosultant with Fixed Payments): 

ESCO проводи аудит, дизајнира пројект и такође асистира кориснику у имплементацији 

пројекта или простије, савјетује корисника за фиксну, унапријед дефинисану суму. 

 

9.3.  Кредитна средства 

 

Инвестиционо – развојна банка Републике Српске  

ИРБ РС основала је Влада РС (Закон о ИРБРС, ''Службени гласник РС'', 56/06) с циљем 

да омогући финансијску подршку развоју и инвестицијама и тиме допринесе стварању одрживе 

привреде у Републици Српској. ИРБ РС, међу осталим стратешким циљевима дјеловања, 

дефинише подршку инвестицијама и заштиту човјекове околине. Банка преко партнерских 

комерцијалних банака, јединицама локалних самоуправа нуди повољне дугорочне кредите 

намијењене капиталном инвестирању. Обим кредита је од 50.000 КМ до 3.000.000 КМ на 

период од, максимално, 10 година, уз грејс период од 6 мјесеци. Процедура кредитног 

задужења иста је као и приликом задужења код комерцијалних банака. 

 

Европски фонд за БиХ  

Европски фонд за БиХ настао је 1997. године као подршка ЕУ за регенерацију БиХ тако 

што је омогућио да локалне банке прошире палету дугорочних кредита који се нуде 
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предузетницима. Од оснивања путем Фонда укупно 66 милиона евра било је доступно за 

оснивање малих и средњих предузећа (МСП) и јачање банкарског сектора. На основу договора 

Савјета министара БиХ и Владе Њемачке из 2010. године, у ЕФБиХ усмјериће се додатних 7,7 

милиона евра из Кредитно – гарантног фонда између БиХ и Њјемачке развојне банке KfW. 

Средства су намијењена изградњи инфраструктуре у општинама и повећању енергетске 

ефикасности МСП и домаћинстава у БиХ. Временски оквир дјеловања је до 2015. године.  

 

Европска инвестициона банка (ЕИБ)  

Европска инвестициона банка је финансијска институција Европске уније која 

финансира пројекте који су компатибилни са развојном политиком и циљевима ЕУ. Основана 

је Римским уговором 1958. године и у власништву је земаља чланица ЕУ. Циљ Банке је 

осигурати економски напредак и смањење разлика у развоју региона. ЕИБ групу чине ЕИБ и 

Европски инвестициони фонд (European Investment Fund EIF). Примарни задатак ЕИФ је 

усмјерен на подршку малим и средњим предузећима с циљем да се обезбиједи имплементација 

ЕУ политике у области предузетништва, технологије, иновације, раста и регионалног развоја. 

ЕИБ финансира различите пројекте јавних и приватних субјеката у неколико приоритетних 

области међу којима је и одрживи развој сектора енергетике. Пројекти прихватљиви по 

стандардима ЕИБ могу бити инфраструктурне инвестиције или пројектна документација.  

Услуге које пружа могу се сврстати у четири групе:  

− давање кредита и издавање гаранција,  

− пружање техничке помоћи (специјализовани инструменти ELENA, JASPERS и 

JESSICA),  

− финансирање ризичног капитала (инструменти EIF, JEREMIE i JASMINE).  

 

Европска инвестициона банка, захваљујући чињеници да прибавља капитал под 

најповољнијим условима, корисницима обезбјеђује ниске цијене кредита, дуге рокове отплате 

и могућности кориштења грејс периода и постала је значајан актер у области финансирања ЕЕ 

и ОИЕ врсте кредита ЕИБ:  

− Директни кредит - Пројекат финансира директно ЕИБ с тим што вриједност 

инвестиције мора прелазити 25 милиона евра. Финансирају се инфраструктурни 

пројекти у сектору транспорта, енергетике, екологије, индустрије. Не постоји 

ограничење висине кредита а уобичајено је, за пројекте из сектора енергетике, да је 

рок отплате од 15 до 25 година.  

− Индиректни кредит - ЕИБ финансира пројекте преко банке посредника у земљи 

инвеститора у висини од 40.000 до 25 милиона евра. Обично се инвестиција 

финансира у износу од 100%, а корисници су локалне управе или мала и средња 

предузећа.  
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− Групни кредит - У случају када није могуће испунити услов о минималној висини 

инвестиције од 25 милиона евра, ЕИБ финансира више индивидуалних пројеката 

који су групно повезани. У децембру 2009. године ЕИБ заједно са EBRD, WB и 

CoEDB покренула је Western Balkan Investment Framework (WBIF) који нуди 

бесповратна и кредитна средства за приоритетне инвестиције у региону. Циљ је 

привући и координисати различите финансијске изворе за кључне пројекте у 

региону.  

 

Зелени кредити  

ЕИБ, преко партнерских банака у БиХ нуди повољне комерцијалне тзв. зелене кредите 

односно кредите намијењене финансирању активности са позитивним учинком на животну 

средину. Кредити су намијењени, између осталог, за активности у сектору енергетике при чему 

је највећи обим одобрених кредитних линија доступан за мала и средња предузећа, док је мањи 

износ намјењен кредитирању јавног сектора. Од 2001. до 2010. године ЕИБ је алоцирала више 

од 1,2 милијарде евра за пројекте у БиХ. До сада се најзначајнији дио средстава односио на 

инфраструктурне пројекте у области саобраћаја, водоснабдијевања и управљања отпадом. 

Истоврмено, Банка преко партнерских банака у БиХ финансира посебно креиране кредитне 

линије које имају за циљ убрзање привредног развоја.  

 

European Local Energy Assistance (ELENA)  

ELENA је специјализовани инструмент техничке помоћи који су 2009. године 

покренули Европска Комисија и ЕИБ. Овај инструмент финансира се кроз програм Energy 

Intelligent Europe (EIE). Техничка помоћ пружа се градовима и регијама за развој пројеката из 

сектора енергетике, при чему је омогућена помоћ за припрему, реализацију и финансирање 

пројеката. Укупна вриједност расположивог фонда у 2010. била је 15 милиона евра, а 

најављено је да ће се фонд удвостручити у периоду након 2011. године. ELENA финансира 

пројекте дјелимично, односно непходно је обезбиједити сопствено учешће или финансирање 

из других извора. Кључни критеријум при одабиру пројеката је њихов утицај на укуно 

смањење емисије CO2 а приступ средствима омогућен је потписницима Споразума 

градоначелника.  

Интернет страница: www.eib.org/elena.  

 

Joint Assistance to Support Projects in European Regions (JASPERS)  

JASPERS је инструмент помоћи намијењен земљама чланицама и нуди техничку помоћ 

за израду пројеката који се финансирају из ЕУ фондова. Помоћ је намијењена националним 

тијелима задуженим за провођење пројеката. БиХ у садашњем статусу нема приступ овом 

инструменту.  

Интернет страница: http://www.jaspers-europa-info.org/  
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Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (JESSICA)  

JESSICA је пројекат ЕК, ЕИБ, Развојне банке Савјета Европе и комерцијалних банака 

намијењен земљама чланицама ЕУ којим се подстиче издвајање средстава земаља чланица у 

Urban development Fund из којег комерцијалне банке дају зајмове крајњим корисницима. БиХ у 

садашњем статусу нема приступ овом инструменту. 

 

Европска банка за обнову и развој (EBRD)  

Европска банка за обнову и развој је финансијска институција коју је основала ЕУ са 

циљем да пружа помоћ земљама при транзицији на отворену тржишну економију и подстиче 

иницијативу приватног предузетништва. Инвестира се у 29 земаља Европе и Азије међу којима 

је и БиХ. ЕBRD примарно даје кредите, гаранције на кредите, финансира пројекте из 

специјализованих фондова (Western Balkans Sustainable Energy direct financing facility 

WeBSEDFF и Green for growth fund – Southeast Europe) и обезбјеђује подршку кроз развојне 

програме. Банка обезбјеђује финансирање за друге комерцијалне банке, индустрије, приватне 

бизнисе и јавна предузећа, или друге субјекте из јавног сектора. ЕBRD финансира 

инфраструктурне пројекте и пројектну документацију у области инфраструктуре локалне 

заједнице, индустрије, пољопривреде, енергетике, транспорта и туризма. Банка прилагођава 

услове под којима финансира пројекте датом региону или сектору, а обим финансирања варира 

од 5 до 230 милиона евра, на период од 1 до 15 година. Инвеститор има обавезу финансирања 

већег дијела пројекта а учешће банке у вриједности укупне инвестиције најчешће се креће око 

35%. Значајани критеријуми, приликом оцјене пројеката, су тржишна перспектива и допринос 

развоју приватног сектора. Карактеристика ЕBRD подршке јесте индивидуалан приступ сваком 

пројекту и клијенту, односно не постоји апликативни образац или схема иста за све клијенте 

већ се сваки пројекат посебно договара, процјењује, описује и документује у складу са 

потребама и специфичном ситуацијом. Такође, једна од специфичности дјеловања ЕBRD јесте 

да Банка инвестира само у пројекте који не би могли обезбиједити финансирање из других 

извора под сличним условима. За сваки пројекат који финансира, ЕBRD формира сопствени 

тим стручњака који посједују специјалистичка знања из релевантних области а који ће пратити 

пројекат од почетка до краја. Широка палета финансијских инструмената и флексибилан 

приступ креирању финансијске понуде за клијента, уз изузетан кредитни рејтинг, институције 

препоручују ЕBRD за многе значајне ЕЕ и ОИЕ пројекте. ЕBRD обезбјеђује директно 

финансирање (кредити, гаранције), посредно (преко партнерских банака у региону) 

финансирање усмјерено на микро, мала и средња предузећа и програме усмјерене на јачање 

бизниса. Развојни бизнис програми-TurnAroundManagment (TAM) и BusinessAdvisoryServices 

(BAS) су савјетодавни програми који обезбјеђују унапређење локалних бизниса кроз иностране 

консултантске услуге за менаџерске и структурне промјене (TAM) односно кроз унапређење 

управљања перформансама (BAS). ЕBRD је највећи институционални инвеститор у БиХ а 
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основна активност усмјерена је на значајне инфраструктурне пројекте који су кључни за развој 

региона. До сада су подржали 95 пројеката укупне вриједности 2,8 милијарди EURO. У фокусу 

Банке у наредном периоду биће ифраструктура, финансијски и привредни сектор који 

подразумијева и инвестиције у ЕЕ. У 2010. години у БиХ Банка је подржала 13 милиона EURO 

вриједне ЕЕ инвестиције приватног сектора а од укупно финансираних пројеката 11% их је из 

области енергије.  

Посредно финансирање подразумијева омогућавање приступа повољним кредитним 

линијама путем партнерских комерцијалних банака. У БиХ више комерцијалних банака нуди 

ЕBRD кредитне линије уз тренд повећавања обима расположивих кредита из године у годину.  

 

Western Balkans Sustainable Energy Direct Financing Facility (WeBSEDFF)  

WeBSEDFF је специјализовани фонд који је ЕBRD основала 2008. године с циљем 

финансирања пројеката енергетски одрживог развоја у земљама Западног Балкана. Фонд даје 

кредите и подстицаје малим и средњим предузећима преко локалних партнерских банака. 

Каматне стопе су тржишне а обавезни су и јаки инструменти обезбјеђења кредита. Распон 

средстава по пројекту иде од 100.000 до 2 милиона евра. Подстицаји се издају тек по 

реализацији пројекта а висина зависи од постигнутог смањења емисије CO2. Подстицај је у 

облику смањења главнице кредита у износу од максимално 20%. Кредити се дају на период од 

8 година за ЕЕ, односно 10 година за ОИЕ пројекте уз грејс период. Основни критеријуми за 

процјену пројеката су технички критеријум (минимум 20% уштеде енергије за ЕЕ пројекте, 

односно минималну стопу финансијског поврата за ОИЕ пројекте) и финансијски критеријум 

(финансијска стабилност и дугорочна одрживост).  

 

Green for Growth Fund – Southeast Europe  

Green for Growth Fund – Southeast Europe са сједиштем у Луксембургу формиран је 

2009.године по моделу јавно приватног партнерства од стране ЕИБ и Њемачке развојне банке 

KfW. Основни циљ Фонда је подстицање развоја финансијског тржишта намијењеног 

кредитирању ЕЕ и ОИЕ пројеката. Инвестициони циљеви су минимално 20% смањење 

потрошње енергије, минимално 20% смањење емисије CO2 и промоција ОИЕ. Највећи улагачи 

у Фонд у досадашњем периоду, су ЕBRD и Европски инвестициони фонд. Средства 

обезбијеђена за почетак рада Фонда износила су 95 милиона евра, а у наредних пет година 

план је да Фонд располаже са око 400 милиона евра. Фонд даје кредите, издаје гаранције, 

дужничке хартије од вриједности и акредитиве и пружа техничку помоћ. Босна и Херцеговина, 

у статусу земље потенцијалног кандидата ЕУ, има приступ средствима Фонда. Пројекти ЕЕ и 

ОИЕ прихватљиви за финансирање морају гарантовати смањење потрошене енергије, односно 

CO2 за 20%. Корисници средстава могу бити јавни или приватни субјекти а финансирање се 

врши директно или путем партнерских банака. За кориснике из јавног сектора кредити се 
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крећу од 500.000 до 10 милиона евра, а каматне стопе су тржишно формиране. Како је основни 

циљ Фонда развој финансијског тржишта, то се у коначници очекује да ће Фонд допринијети 

развоју нових банкарских производа усмјерених на ЕЕ и ОИЕ пројекте као и пружити подршку 

оснивању локалних ЕSCO компанија.  

 

9.4. Програми и фондови ЕУ 

 

Енергетски програми које финансира Европскa комисија  

Програми ЕУ у области енергетике нуде значајне могућности и представљају велики 

подстицај у области ЕЕ и ОИЕ а доступни су земљама чланицама и осталим земљама које 

потпишу Меморандум о разумијевању и уплате учешће у програму, тзв. улазну карту.   

Ступањем на снагу Оквирног споразума о општим начелима учешћа БиХ у програмима 

ЕУ, у јануару 2007. године Босни и Херцеговини отворена је могућност учествовања у 

програмима ЕУ. За сваки програм појединачно процедура подразумијева да ресорно државно 

министарство пошаље надлежном Генералном директорату у Брисел писмо намјере за 

потписивање Меморандума о разумијевању а све према Оквирном споразуму. Програми које 

спроводи Европска комисија реализују се према моделу по којем су за провођење и 

финансијско управљање задужена тијела ЕК односно Генерални директорати појединих 

програма. Све земље чланице појединог програма могу учествовати на јавним позивима под 

истим условима, с тим да земље које нису чланице ЕУ уплаћују новчани допринос у буџет оног 

програма у ком желе учествовати. Посебну погодност код уплате улазне карте, која се плаћа на 

годишњем нивоу, за БиХ представља чињеница да је карту могуће финансирати из IPA 

фондова до 90% вриједности, док се преостали износ уплаћује из буџета. Према извјештају 

Дирекције за економске интеграције БиХ за 2010. годину, БиХ је од неколико могућих 

програма са компонентом заштите животне средине и енергетике приступила Програмима FP7, 

CIP и Life +.  

 

Sustainable Energy Europe Campaign  

Sustainable Energy Europe Campaign је иницијатива Европске комисије која има за циљ 

промоцију европских пројеката ЕЕ и ОИЕ. Програм је креиран 2005. године и представља 

најзначајнији промоциони алат ЕУ, кад су у питању енергетска ефикасност и употреба 

алтернативних извора енергије. Основни циљ кампање је ширење најбољих примјера из праксе 

и размјена искустава. Кампањом се ствара мрежа сарадње која има за циљ да подржи и 

подстакне ЕЕ и ОИЕ пројекате. Програм не пружа финансијску подршку реализацији пројеката 

али представља важан промотивни алат и извор информација.  

Интернет страница: http://www.sustenergy.org/  
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7th EU Framework Programme (FP7)  

7. Оквирни програм за истраживање и технолошки развој (FP7) је основни финансијски 

инструмет ЕУ укупне вриједности преко 50 милијарди евра, за област истраживања и развоја 

чији је временски оквир дјеловања од 2007. до 2013. године. Највећи дио планираних средстава 

утрошиће се у виду бесповратне помоћи истраживачким и пројектима технолошког развоја 

које ће се додјељивати путем јавних позива. Општи циљеви FP7 груписани су у 5 категорија: 

Сарадња (што укључује питања енергије и животне средине), Људи, Идеје, Капацитети и 

Нуклеарно истраживање. У категорији Сарадња за питања из области Енергетике укупно је 

алоцирано 2,35 милијарди евра које ће бити утрошене на истраживања у области енергије, која 

креирају нове технологије за побољшања постојећих енергетских система и осигуравају 

употребу обновљивих извора енергије. У земљама учесницама програма успостављене су 

Националне контактне тачке чији је задатак да корисницима олакшају приступ средствима FP7 

(за БиХ http://www.ncp.ba.) За средства која подразумијевају дјелимично финансирање пројекта 

(у износима од обично, 50% до 75% за јавни сектор) могу аплицирати локалне управе и други 

јавни субјекти, мала и средња предузећа, институције и истраживачке организације. 

 

Concerto Program  

Concerto Program је посебна иницијатива у оквиру FP7 која има за циљ подстицање 

локалних заједница за провођење ЕЕ и ОИЕ пројеката. Подршка је усмјерена на развој нових и 

иновативних техничких рјешења за енергетски одржив развој локалних заједница.  

Интернет страница: http://concertoplus.eu/  

 

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)  

Оквирни програм за конкурентност и иновације CIP обухвата 3 подпрограма од којих је 

за област ЕЕ најзначајнији програм:  

 

Energy Intelligent Europe (EIE)  

Циљеви EIE су повећање енергетске ефикасности и рационално коришћење извора 

енергије, промоција обновљивих извора енергије и промоција ЕЕ и ОИЕ у транспорту. За 

период од 2007. до 2013. програм има расположиви буџет од 730 милиона евра. Активности 

унутар овог програма груписане су у 4 подручја:  

 

1. SAVE (унапређење енергетске ефикасност и промоција рационалне употребе енергије 

посебно у зградарству и индустрији) има годишњи буџет од 7,7 милиона евра. Специфични 

приоритети подручја:  

− енергетски ефикасне зграде,  

− енергетски ефикасна индустријска постројења.  
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2. ALTENER (промоција кориштења нових и обновљивих извора енергије за производњу 

електричне и топлотне енергије) има годишњи буџет од 19,6 милиона евра. Специфични 

приоритети подручја:  

− електрична енергија из обновљивих извора енергије,  

− гријање и хлађење из обновљивих извора енергије,  

− обновљиви извори енергије у домаћинствима,  

− биогорива.  

 

3. STEER (промоција ефикаснијег коришћења енергије и употреба нових и обновљивих горива 

у транспорту) има годишњи буџет од 50 милиона евра. Специфични приоритети подручја:  

− алтернативна горива и чиста возила,  

− енергетски ефикасан транспорт.  

 

4. ИНТЕГРИСАНЕ АКТИВНОСТИ (комбинација претходних) са приоритетима:  

− оснивање локалних и регионалних енергетских агенција,  

− европско умрежавање за локалне акције,  

− иницијатива енергетских услуга,  

− иницијатива едукације у области интелигентне енергије,  

− иницијативе везане за стандарде производа,  

− иницијатива комбиновања топлотне и електричне енергије.  

Интернет страница: http://ec.europa.eu/cip/ 

 

Life + Programme  

Програм Живот + (Life+) финансијски подржава пројекте у области околине и заштите 

природе кроз три компоненте (природа и биодиверзитет, околинска политика и управљање, 

информације и комуникације). Позив објављен за 2011. годину вриједи 267 милиона евра.  

Интернет страница: http://ec.europa.eu/environment/life/  

 

Инструмент претприступне помоћи (IPA)  

Инструмент претприступне помоћи (Instrument for Pre-Accession Assistance) је програм 

са посебним циљем помоћи државама кандидатима или потенцијалним кандидатима у процесу 

усклађивања њихових законодавстава са законодавством ЕУ, те да их припреми за кориштење 

структурних фондова ЕУ који ће им бити на располагању када стекну статус земље чланице. 

Основна разлика између IPA програма и других програма ЕК, је у чињеници да је IPA 

индивидуално креирана за сваку земљу посебно уважавајући посебности и околности те земље 

а програми су доступни свим чланицама или чланицама које уплаћују чланарину за програм а 

придружене су на основу Меморандума о разумијевању под једнаким условима. IPA је 
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инструмент помоћи у раздобљу од 2007. до 2013. године успостављен на основу Одлуке ЕК, а 

који замјењује све досадашње програме (CARDS, PHARE, ISPA и SAPARD) и чија је укупна 

вриједност 11,468 милијарди EURO. За координацију програма IPA у БиХ задужена је 

Дирекција за европске интеграције Савјета министара БиХ. IPA програм састоји се од пет 

компоненти:  

- помоћ у транзицији и изградња институција,  

- прекогранична сарадња,  

- регионални развој,  

- развој људских потенцијала,  

- рурални развој.  

 

БиХ у садашњем статусу земље потенцијалног кандидата има право користити двије 

(прве двије) од укупно пет компоненти IPA програма. Остале три компоненте биће доступне 

Босни и Херцеговини кад оствари статус земље кандидата.  

 

Global Enivronmental Facility (GEF)  

Global Environmental Facility односно Глобални фонд за околину је успостављен 1991. 

године као међународни финансијски механизам за помоћ земљама у развоју за постизање 

циљева у провођењу међународних глобалних споразума/конвенција које имају за циљ 

заштиту здравља људи, глобалну заштиту животне средине и одрживи развој. GEF представља 

партнерство 182 националне владе земаља свијета, међународних институција, невладиних 

организација и приватног сектора у области заштите животне средине. У GEF партнерству 

дјелују УН агенције, релевантне за питања из области заштите животне средине и развоја, 

Свјетска банка, Европска банка за обнову и развој и друге. Фонд је првобитно основан као 

пилот пројекат Свјетске банке с циљем да се промовише и подржи одрживи и еколошки развој 

да би прерастао у самосталну институцију која служи као механизам финансирања CBD, 

UNFCCC, POPs, UNCCD конвенција. GEF средства су доступна владиним агенцијама, 

специјализованим УН агенцијама, невладиним агенцијама, приватном сектору а за, тзв. мале, 

грант пројекте до 50.000 америчких долара (у партнерству са UNDP) могу конкурисати и 

локалне заједнице.  

Интернет страница: http://www.thegef.org/  

 

Clean Development Mechanism (CDM)  

CDM (механизам чистог развоја) омогућава земљама у развоју финансирање пројеката 

одрживог развоја и редукције емисије гасова. Босна и Херцеговина је приступила Протоколу из 

Кјота по моделу који се препоручује земљама у развоју, тј. без обавеза у погледу регулисања 

емисије гасова. Овакав статус БиХ омогућава да користи финансијски механизам CDM. 
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Пројекат који се финансира мора бити у стандардној форми и имати одобрење националне 

владе. Посредник у процесу је оперативно тијело које формира национална влада - DNA 

Designated National Authority а за сваки пројекат се потписује Меморандум о разумијевању. 

Савјет министара БиХ донио је одлуку о формирању DNA (''Службени гласник БиХ'', 102/10) 

што ствара предуслове за реализацију CDM пројеката. Интернет страница: 

http://cdm.unfccc.int/about/ 

 

9.5. Донатори  

 

 GIZ 

Од 2007. године Њемачка организација за техничку сарадњу (GIZ) је оформила нови 

инструмент за финансирање регионалних развојних пројекта. Њихови пројекти су често 

оријентисани према остваривању техничких предуслова у јединицама локалне самоуправе да 

саме пријављују пројекте према ЕУ фондовима или да то раде у партнерству са другим 

локалним самоуправама. У име њемачког Федералног министарства за економску сарадњу и 

развој (BMZ) оформили су Отворени регионални фонд за Југоисточну Европу.  

У склопу Отвореног регионалног фонда за Југоисточну Еуропу дјелују четири фонда 

који одређују тематски контекст за мјере: 

- Отворени регионални фонд за вањску трговину Југоисточне Европе; 

- Отворени регионални фонд за модернизацију услуга општина Југоисточне Европе; 

- Отворени регионални фонд за правни облик Југоисточне Европе; 

- Отворени регионални фонд за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије 

за Југоисточну Европу. 

Циљ Отвореног регионалног фонда за енергетску ефикасност и обновљиве изворе 

енергије Југоисточне Европе је финансирање пројеката за сигурно снабдијевање енергијом 

југоисточне Европе кроз ефикаснију потрошњу енергије и растућу употребу обновљивих 

извора енергије. Услов за приступање Отвореном регионалном фонду за енергетску 

ефикасност и обновљиве изворе енергије за Југоисточну Еуропу је да су партнери на пројекту 

из најмање 3 државе. Партнери морају учествовати у једнаким износима на пројекту. Пројекти 

обично трају 2-3 године. Фонд учествује финансијски у пројекту у износу од 100.000 -400.000 

евра или пружањем услуга (израда студија, концепата, разрада циљева, израда стратегија). 

Њемачко Федерално министарство за економску сарадњу и развој (BMZ) мора одобрити 

пројект. Активности и тематски приоритети се развијају са партнерима током детаљног 

планирања пројеката. 
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9.6. Остали извори средстава 

 

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу РС 

 

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу у Влади РС обавља управне 

и друге стручне послове који се односе, између осталог, и на: 

• иницирање, координацију и праћење пројеката који имају развојни карактер; 

• стварање повољнијих услова за инвестирање и помоћ потенцијалним инвеститорима; 

• сарадњу са међународним организацијама ради координације донаторске помоћи; 

• координацију активности министарстава у вези са коришћењем средстава које Европска 

унија ставља на располагање БиХ; 

• унапређивање економске и других облика сарадње са регијама Европе и свијета, иницирање, 

припремање и предлагање споразума и протокола за успостављање и развој међурегионалне 

сарадње и праћење њихове примјене; 

• подстицање развоја и унапређења прекограничне сарадње, развој заједничких пројеката, 

координацију активности у вези са испуњавањем обавеза министарства које произилазе из 

процеса стабилизације и придруживања; 

• координацију активности на јачању капацитета министарстава за развојну помоћ Европске 

уније, спровођење стратегије интегрисања и хармонизацију законодавства Републике са 

прописима Европске уније и друго. 

У оквиру министарства, у ресору за европске интеграције обављају се послови који се 

односе на координацију активности републичких органа управе, те других институција 

Републике Српске у процесу придруживања и приступања Босне и Херцеговине Европској 

унији. 

 

 

Дирекција за европске интеграције (ДЕИ) 

 

 

Одсјек за прекограничне, међународне и посебне програме помоћи Европске уније БиХ 

• Координира активности израде годишњих програма пројеката посебне намјене и регионалне 

сарадње (Taiex, Twinning, Прекогранична и Регионална сарадња с Италијом и сусједима, 

програми заједнице, те остали изван Националног програма), проводи процедуре усвајања и 

потписивања од стране националног координатора; 

• Координира израду пројектних задатака (ТоР-ова), тендерске процедуре, учешће у 

комитетима за имплементацију конкретних пројеката; 

• Прати и извјештава о проведби пројеката свакога појединачног програма, повезивање и 

усаглашавање са Националним програмом.  
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Одсјек за билатералну помоћ земаља Европске уније БиХ 

• Координира активности израде годишњих финансијских програма помоћи сваке државе 

чланице појединачно, проводи процедуре усвајања и потписивања од стране националног 

координатора; 

• Координира израду пројектних задатака (ТоР-ова), тендерске процедуре, учествује у 

комитетима за имплементацију конкретних пројеката; 

• Израђује конкретне идејне пројекте из годишњег програма, уз пуну координацију шефа 

програма помоћи (СПО-а), координира усаглашавање са Националним и Регионалним 

програмима и пројектима; 

• Прати и извјештава о имплементацији пројеката сваког појединачног програма, и државе 

чланице, повезивање и усаглашавање са Националним програмом и осталим програмима. 

Одсјек за пружање подршке за учешће БиХ у Програмима Заједнице 

• Планира и преговара о учешћу БиХ у програмима заједнице, уопштено, с Европском 

комисијом; 

• Осигурава сарадњу међу министрима у погледу учешћа у програмима Заједнице и пружање 

подршке за припрему благовремених одлука и активности за учешће у њима; 

• Припрема и пружа информација о појединачним програмима и могућим пројектима унутар 

њих, као и савјетује, организује и реализује обуку за потенцијалне апликанте унутар 

појединих програма, и пружа им подршку за израду конкретних пројектних приједлога; 

 

10. Законодавни оквир за реализацију мјера 

 

Један од важних предуслова за успјешну примјену Акционог плана одрживог 

енергетског развоја општине Лакташи је његова усаглашеност са релевантном легислативом 

Републике Српске и Босне и Херцеговине, али и са свим службеним документима прихваћеним 

од стране Скупштине општине. Осим тога, и потписани и ратификовани међународни уговори, 

такође, представљају дио унутрашњег правног поретка, те се у том смислу посебно истичу: 

Уговор о Енергетској повељи са Протоколом о енергетској ефикасности и одговарајућим 

проблемима заштите животне средине (PEEREA), Уговор о успостављању Енергетске 

заједнице, те Споразум о стабилизацији и придруживању.  

10.1. Законодавни оквир и регулатива за енергетски сектор Републике 

Српске и Босне Херцеговине  

 

Ратификовањем Уговора о Енергетској заједници југоисточне Европе, Босна и 

Херцеговина, а тиме и Република Српска, су преузеле обавезу да ускладе своје законодавство 
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са правним тековинама Европске уније у области електричне енергије, при чему прописи БиХ 

и РС требају да се у потпуности ускладе са одредбама ''Директиве 2003/54 о унутрашњем 

тржишту енергије'' и ''Директиве 2001/77 о промовисању електричне енергије произведене из 

обновљивих извора на унутрашњем тржишту''. Ове одредбе су постале обавезне од 01.07.2007. 

године. Треба напоменути, да је један од најважнијих догађаја у енергетском сектору Европе 

недавно усвајање нових прописа ЕУ о интерном енергетском тржишту, тзв. ''Трећи пакет 

енергетске легислативе''. Стога се у наредном периоду очекује да сви релевантни субјекти 

убрзају активности из своје надлежности.  

10.2. Енергетска политика и планирање развоја енергетског сектора 

Републике Српске  

 

Усвајање енергетске политике и планирање развоја енергетског сектора Републике 

Српске у надлежности су Народне скупштине која, на приједлог Владе, доноси Стратегију 

развоја енергетике за период од 20 година. За спровођење Стратегије развоја енергетике 

Републике Српске задужена је Влада РС, која у акционим плановима дефинише мјере, носиоце 

активности и рокове реализације енергетске политике, као и начин остваривања сарадње са 

органима јединица локалне самоуправе на подручју планирања развоја енергетског сектора и 

сарадње са енергетским субјектима у сектору електричне енергије, гаса и нафте, другим 

субјектима у Босни и Херцеговини и међународним институцијама. Јединице локалне 

самоуправе дужне су да своје развојне документе усклађују са Стратегијом развоја енергетике. 

На основу Стратегије развоја енергетике, планова и програма јединица локалне самоуправе, 

енергетски субјекти доносе програме и планове изградње, одржавања и коришћења 

енергетских објеката, те других потреба у обављању енергетске дјелатности, уважавајући 

обавезе које произлазе из међународних уговора.  

Стратегијом се развој енергетике Републике Српске до 2030. године усмјерава на кориштење 

домаћих ресурса, укључивање обновљивих извора енергије у подмиривању потреба за 

енергијом, увођење подстицајних мјера енергетске ефикасности, те примјену савремених 

енергетских технологија. Истовремено се захтјева очување животне средине и смањењење 

штетних утицаја енергетског сектора на најмању могућу мјеру. Влада РС доноси годишње 

енергетске билансе Републике Српске којима се планира укупна годишња потреба за 

енергијом, изворима и врстама енергије, те начин и мјере за задовољавање тих потреба. 

Садржај енергетских биланса, садржаја, рокова и начина достављања података које су 

надлежни органи (републички органи и органи јединице локалне самоуправе) и енергетски 

субјекти дужни да доставе министарству надлежном за енергетику, ради израде годишњег 

енергетског биланса, прописан је посебним правилником који доноси министар надлежан за 

енергетику.  
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10.3. Легислатива и обновљиви извори, енергетска ефикасност и 

когенерација  

 

Основи законског оквира којим је започето уређење подручја обновљивих извора 

енергије, енергетска ефикасност и когенерација у Републици Српској садржани су у Закону о 

енергетици и Закону о електричној енергији. Тако, Закон о енергетици дефинише да је 

коришћење обновљивих извора енергије и ефикасна когенерација од општег интереса за 

Републику Српску. Надаље, прописује обавезу доношења уредбе о мјерама за повећање 

производње и потрошње енергије из обновљивих извора и когенерације, те повећања учешћа 

потрошње биогорива у укупној потрошњи горива за транспорт. Резултате мјера надлежно 

министарство анализира на годишњем нивоу и предлаже нове мјере за њихово побољшање у 

сарадњи са Регулаторном комисијом за енергетику Републике Српске (Регулаторна комисија). 

За доношење правилника о систему подстицања производње енергије коришћењем 

обновљивих извора енергије и когенерације надлежна је Регулаторна комисија која исти 

правилник доноси уз сагласност Владе. Средства за подстицање производње енергије, 

коришћењем обновљивих извора електричне енергије и когенерације, оствариваће се преко 

тарифе за електричну енергију крајњих корисника. Институционалну структуру за оперативно 

спровођење система подстицаја одређује и/или успоставља Влада.  

10.4. Енергетски закони и подзаконска регулатива Републике Српске  

 

Позитивни правни оквир који уређује енергетски сектор у Републици Српској, поред 

Устава Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске'', број 21/92, 28/94, 8/96, 

13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02 и 30/02), као темељног акта РС из којег произилази и 

надлежност за ову област примарно чине:  

• Закон о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09),  

• Закон о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске" број 66/02, 29/03, 

86/03, 111/04, 60/07, 114/07 , 8/08, 34/09 и 92/09),  

• Закон о гасу ("Службени гласник Републике Српске", број 86/07),  

• Закон о нафти и дериватима нафте ("Службени гласник Републике Српске", број 36/09),  

• Закон о рударству РС (''Службени гласник РС'', бр. 107/05),  

• Закон о геолошким истраживањима РС (''Службени гласник РС'', бр. 51/04),  

• Закон о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне 

енергије (''Службени гласник РС'', бр. 85/03, 75/10 и 78/11) 

• Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом ("Службени гласник 

Републике Српске", број 85/08),  
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• Правилник о тарифној методологији и тарифном поступку са прилозима ("Службени 

гласник Републике Српске" број 61/05),  

• Правилник о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције, складиштења 

и снабдијевања природним гасом ("Службени гласник Републике Српске", број 09/09),  

• Правилник о методологији за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну 

мрежу са Обрасцем захтјева ("Службени гласник Републике Српске", број 123/08),  

• Правилник о стицању статуса квалификованих купаца ("Службени гласник Републике 

Српске", број 88/06),  

• Правилник о издавању дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 04/09),  

• Правилник о класификацији и категоризацији резерви минералних ресурса и вођењу 

евиденције о њима (''Службении гласник Републике Српске'', бр. 99/08),  

• Правилник о извјештавању ("Службени гласник Републике Српске", број 61/07),  

• Правилник о повјерљивим инфомацијама ("Службени гласник РС", број 10/07),  

• Правилник о јавним расправама у рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник 

Републике Српске", број 71/05),  

• Правилник за издавање сертификата за производно постројење које производи ел. ен. 

користећи обновљиве изворе енергије или у ефикасној когенерацији ("Службени 

гласник Републике Српске", број 25/11),  

• Уредба Владе Републике Српске о производњи и потрошњи енергије из обновљивих 

извора енергије (ОИЕ) ("Службени гласник Републике Српске", број 28/11 и 39/11).  

Уз област енергетике уско су везани и прописи којима се регулише концесиони режим, 

односно услови под којима се домаћим и страним лицима додјељују концесије за истраживање 

и коришћење природних ресурса, те изградњу инфраструктурних (енергетских) објеката. То су:  

• Закон о концесијама ("Службени гласник Републике Српске" број 25/02, 91/06 и 92/09), 

• Закон о јавно приватном партнерству ("Службени гласник РС", број 59/09 и 63/11), 

• Закон о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник РС", број 55/10). 

10.5. Енергетски закони и подзаконска регулатива Босне и Херцеговине  

 

Главни легислативни документи који регулишу развој енергетског сектора на нивоу 

Босне и Херцеговине су сљедећи (хронолошки поредани):  

• Закон о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ 

("Службени гласник БиХ", број 07/02 и 13/03),  

• Закон о оснивању компаније за пренос електричне енергије у БиХ ("Службени гласник 

БиХ", број 35/04),  

• Закон о оснивању независног оператера система у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 

35/04),  
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• Мрежни кодекс ("Службени гласник БиХ", број 48/06 и 37/11),  

• Тржишна правила ("Службени гласник БиХ", број 48/06),  

• Одлука о обиму, условима и временском распореду отварања тржишта електричне 

енергије у БиХ ("Службени гласник БиХ" број 48/06 и 77/09),  

• Методологија за израду тарифа за услуге преноса електричне енергије, независног 

оператора система и помоћне услуге ("Службени гласник БиХ'', број 46/05 и 17/07).  
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11. Закључци и препоруке 

Израдом Акционог плана енергетски одрживог развоја и његовим усвајањем од стране 

Скупштине општине Лакташа, Општина Лакташи испунила је први услов Споразума 

градоначелника и добила смјернице за дугорочно одржив и еколошки прихватљив развој 

општине. Основни циљ Акционог плана је препознавање и реализација конкретних мјера и 

активности, са циљем смањења емисије CO2 за 20% до 2020. године у односу на базну 2008. 

годину. На основу препорука Европске комисије, у Акционом плану су посебно обрађени 

сектори: зградарство, јавна расвјета и саобраћај, за који су направљене одговарајуће анализе на 

основу расположивих података и базно стање емисија CO2. 

Укупна потрошња енергије 2008. године на цијелој територији општине Лакташи, за 

наведене секторе, износила је 269.621 MWh/god., од тога 199.364 MWh/god. у сектору 

зградарства, 1.691 MWh/god. за јавну расвјету и 68.567 MWh/god.  у сектору саобраћаја. 

Највеће емисије CO2 настају у сектору зградарства 79,4%, слиједи саобраћај са 19,2 %, 

док јавна расвјета има најмањи утицај у релативном износу од 1,4%. 

Укупна инвестицијска вриједност пројеката износи 48.668.000 КМ. Од тога на сектор 

зградарства отпада највећи удио, од око 41,5 милиона КМ (85%), затим производња из ОИЕ у 

висини 4,5 милиона (9%), док инвестиције у саобраћај износе око 1,5 милиона (3%), а остали 

сектори учествују са око 1 милион КМ (2%). 

За све предвиђене пројекте одређен је временски план реализације (почетак и крај), 

предложени су носиоци провођења и мониторинга, процијењени трошкови, прорачунате 

уштеде енергије и смањење емисије CO2. За сваки пројекат је предвиђена могућност извора 

финансирања за реализацију истога. 

Акциони план са својим пројектима је развојни документ, који се мора редовно 

преиспитивати и прилагођавати тренутним тржишним односима, технолошким достигнућима 

на подручју енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, те стално обнављати 

новим приједлозима од стране општинске управе, грађана и стручне јавности.  

У току активности на прикупљању улазних података, појавиле су се одређене 

потешкоће обзиром да се показало да одређени субјекти не располажу свим неопходним 

подацима за анализу енергетске потрошње, што је нарочито изражено у сектору зградарства. 

Како су за успјешну анализу енергетске потрошње предуслов квалитетни подаци, једна од 

најзначајнијих, ако не и најзначајнија мјера која произилази из поменутог проблема, је 

успостава систематског прикупљања и обраде прикупљених података на нивоу цјелокупне 

општинске инфраструктуре. Успостава и активирање једног оваквог системског рјешења на 

нивоу свих предузећа и установа на подручју општине Лакташи је пријека потреба и 

препорука, која даје подлогу да се већ 2013. године изврши поновна анализа за ту годину и 

евентуална ревизија одређених мјера и активности предвиђених овим Акционим планом.  
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Табеле са описаним пројектима из Плана мјера и активности Акционог плана 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО –  подсектор: Опште мјере и активности 

 

Пројекат /активност број : 1,а,и, (1-3) 

Назив пројекта / активности : Праћење и контрола енергетске потрошње у зградарству 

Кратак опис / коментар : Предвиђена мјера је предуслов за праћење стварних кретања 

енергетске потрошње, и тиме припадајућих емисија CO2, из 

сектора Зградарства, односно предуслов је за праћење 

реализације SEAP-а. Пројекат се састоји од неколико фаза: 

1. Усвајање методологије за прикупљање потребних података 

за сектор зградарства, према класификацији зграда која се 

користи у SEAP-у (зграде у власништву општине; стамбене 

зграде; зграде државних институција, комерцијалних и 

услужних дјелатности), 

2. Прикупљање потребних енергетских података према 

развијеној методологији, 

3. Израда информационог система управљања енергијом за 

општину. 

Циљеви : − Омогућено праћење и контрола потрошње 

− Уочавање одступања и дефинисање приоритетних 

активности 

− Идентификовање аномалија 

− Подстицај на смањење потрошње енергије и емисије CO2 

Процјењена уштеда енергије : Нема директног утицаја на смањење потршње енергије,  

односно повећање кориштења ОИЕ.0 MWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 0 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2013. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

Успостављање система планирано је до 2014. године, а након 

тога слиједи континуирана употреба и одржавање. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

60 000 КМ (30 000 €) 

 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

--- 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 
− Статистичке базе података за зграде на подручју општине 

− Набавка или израда информационог система 

− Набавка потребне ИТ опреме 

− Обука оператера система 

− Сарадња са другим институцијама – корисницима зграда 

ради прикупљања потребних података 

Извор средстава за реализацију : − Буџет Општине Лакташи 

− Фонд за заштиту животне средине 

− Међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

Одговорни за реализацију : − Одјељење за просторно уређење 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Опште мјере и активности 

 

Пројекат /активност број : 1,а,ии, (4-5) 

Назив пројекта / активности : Суфинансирање примјене ОИЕ и мјера ЕЕ у зградарству 

Кратак опис / коментар : Општина Лакташи ће кроз накнадно прописану процедуру 

додјеливати грађанима финенсијске подстицаје (новчана 

средства, субвенције на камате и други облици помоћи) за 

примјену: 

4. Мјера подстицаја за изградњу и реконструкцију зграда 

према стандардима нискоенергетских и пасивних зграда 

5. Мјера подстицаја за кориштење обновљивих извора 

енергије у зградама 

Циљеви : − Стимулација кориштења ОИЕ и ЕЕ мјера у стамбеном 

сектору 

Процјењена уштеда енергије : Нема директног утицаја на смањење потршње енергије,  

односно повећање кориштења ОИЕ. 

0 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 0 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2015. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

20.000 КМ /год  (10.000 €/ год) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

--- 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 
− Стварање финансијског фонда на ниво РС или општине 

који ће обезбјеђивати средства за подстицаје 

Извор средстава за реализацију : − Буџет Општине Лакташи 

− Буџет владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине 

− Међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

Одговорни за реализацију : − Канцеларија за локални економски развој 

− Одјељење за просторно уређење 

− Одјељење за финансије 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 

 



4 

 

Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Опште мјере и активности 

 

Пројекат /активност број : 1,а, ии, (6) 

Назив пројекта / активности : Повећање конкурентности у области извођења радова 

Кратак опис / коментар : Због великог броја нових индивидуалних стамбених објеката 

изграђених у посљедњих 15 година, постоји велика потражња 

за извођењем завршних радова у грађевинарству, због тога 

фирме које нуде услуге постављања фасада имају високе цијене 

извођења. Општина Лакташи у сарадњи са Заводом за 

запошљавање може помоћи преквалификацију одређеног броја 

незапослених лица са територије општине у квалификовану 

радну снагу за тражена занимања. Потребно је образовати 

монтере соларних колектора, којих уопште нема као радне 

снаге, што је предуслов за реализацију одређених пројеката. 

Циљеви : − Снижење цијена извођења радова, односно примјене ЕЕ 

мјера 

− Смањење незапослености 

− Омогућавање реализације пројеката за примјену ОИЕ 

Процјењена уштеда енергије : Нема директног утицаја на смањење потрошње односно 

повећање производње 

0 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 0 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2014. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2018. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

20.000 КМ/год (10.000 €/ год) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

--- 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 
− Сарадња са Заводом за запошљавање за реализацију 

пројекта 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине 

− међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

− фондови ЕУ 

Одговорни за реализацију : − Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 

 



5 

 

Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО - подсектор: Опште мјере и активности 

 

Пројекат /активност број : 1, а, ии, (7) 

Назив пројекта / активности : Суфинансирање показних примјера кориштења 

обновиљивих извора енергије 

Кратак опис / коментар : Општина Лакташи ће према накнадно дефинисаним критеријим 

одабрати пројекат/пројекте инициране од стране трећих лица, а 

која могу послужити као показни примјери другим грађанима 

како успјешно да користе ОИЕ за властите потребе. Одабрани 

пројекти морају бити лако доступни за увид и примјењљиви на 

подручју наше оштине. Такве пројекте Општина може 

подржати финанцијски или на други уговорени начин. 

Циљеви : Реализован најмање један пројекат до 2020. године, који може 

служити као показни примјер кориштења ОИЕ у 

домаћинствима. 

Процјењена уштеда енергије : 0 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 0 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2015. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

100.000 КМ до 2020. ( 50.000 € до 2020.) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

--- 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

--- 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине 

− међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

− фондови ЕУ 

Одговорни за реализацију : − Канцеларија за локални економски развој 

− Одјељење за просторно уређење 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 

 



6 

 

Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Опште мјере и активности 

 

Пројекат /активност број : 1,а, иии, (8-10) 

Назив пројекта / активности : Нова подзаконска легислатива 

Кратак опис / коментар : Општина Лакташи ће донијети нову и/или прилагодити 

постојећу подзаконску легислативу која ће подстицати 

употребу обновљивих извора енергије и енергетску ефикасност 

у стамбеним и пословним објектима: 

8. Усвајање одлуке СО према којој све нове зграде у 

власништву Општине треба да користе бар један 

оптимални извор обновљиве енергије (соларне колекторе, 

топлинске пумпе, итд.) 

9. Усвајање одлуке о комуналним доприносима са значајним 

попустима за изградњу нискоенергетских и пасивних 

кућа/зграда 

10. Интеграција принципа ЕЕ у подзаконску регулативу на 

нивоу општине 

Циљеви : − Подстицање кориштења ОИЕ 

− Подстицање примјене мјера ЕЕ у сектору зградарства 

Процјењена уштеда енергије : Нема директног утицаја на смањење потршње енергије,  

односно повећање кориштења ОИЕ. 

0 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 0 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2015. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

8.000 КМ (4.000€) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

                                       --- 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 
− Доношење законске легислативе на ниво РС и БиХ 

− Експертско знање из области ЕЕ легислативе 

Извор средстава за реализацију : − Буџет Општине Лакташи 

− Буџет владе РС 

Одговорни за реализацију : − Стручна служба СО 

− Одјељење за просторно уређење 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 

 



7 

 

Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Зграде у надлежности 

Општине 

 

Пројекат /активност број : 1., б), (11) 

Назив пројекта / активности : Постављање термометара у свим гријаним просторијама у 

власништву Општине 

Кратак опис / коментар : Постављањем термометара на зиду у свакој гријаној просторији  

(канцеларије, вртићи + школе, итд.) омогућује се увид у 

температурно стање и могућност управљања температуром, 

правилним провјетравањем просторије те рагулацијом 

гријања/хлађења просторије. 

Мјера осим самог постављања термометра на зиду у свакој 

просторији обухвата и информативно-образовне активности: 

− На зиду покрај термометра ће бити залијепљена наљепница 

с текстом: „±1°C ШТЕДИ ДО 6% ЕНЕРГИЈЕ“ 

− Постављању термометара ће претходити радионица за 

кориснике зграда о начинима штедње енергије у њиховим 

зградама 

Циљеви : − Промјена навика 

− Смањење потрошње топлотне енергије 

− Смањење емисије CО2 

Процјењена уштеда енергије : 3% (за јавне објекте од гријања) 

20.09 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 3.42 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2013. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2013. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

4 до 6 КМ/ком око 4000КМ  

(2 до 3  €/ком) око 2000 € 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

1169.6 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

− Едукација запослених 

− Израда пропагандног материјала 

Извор средстава за реализацију : − Буџет општине Лакташи 

− Буџет владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине 

Одговорни за реализацију : − Одсјек за заједничке послове  

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 

 



8 

 

Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Зграде у надлежности 

Општине 

 

Пројекат /активност број : 1., б), (12) 

Назив пројекта / активности : Уградња термостатских вентила на радијаторим у 

зградама: Центра за културу, Дома здравља, школа и 

вртића 

Кратак опис / коментар : Уградња термостатских сетова омогућује регулисање 

потрошње топлотне енергије према стварним потребама 

корисника. Очекивана уштеда топлинске енергије износи  16 

кWх/м² гријаног простора. За јавне просторе предвидјети 

антивандалне термостатске вентиле.  

Циљеви : − Смањеје потрошње енергије 

− Смањење емисије CО2 

− Повећање комфора корисника 

Процјењена уштеда енергије : 360.93 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 33.47 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2014. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2018. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

40 КМ (20 €)  по комаду термостатског сета, процјењене 

потребне количине 600 ком, или укупно 24 000 КМ (12 000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

717.1 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

--- 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине 

− међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

Одговорни за реализацију : − Одсјек за заједничке послове 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 

 



9 

 

Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Јавне зграде у надлежности 

Општине 

 

Пројекат /активност број : 1., б), (13) 

Назив пројекта / активности : Уградња штедљивих сијалица у зградама у надлежности 

општине 

Кратак опис / коментар : Расвјета је један од најзначајнијих потрошача електричне 

енергије у укупној потрошњи у сектору зградарства, а нарочито 

у јавним установама, тако да се улагања у штедљиве сијалице 

вишеструко враћају, односно врло кратак је повратни период 

уложених средстава. 

Према ЕУ директиви о производима за расвјету (EC Regulation 

244/2009) предвиђено је да до 2016. године престане 

производња сијалица са жарном нити, што ће довести до 

замјене класичних сијалица са штедним. 

Циљеви : − Смањење потрошње електричне енергије 

− Смањење емисије CО2 

Процјењена уштеда енергије : Око 20% потрошене електричне енергије у зградама у 

надлежности општине 

43.27 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 33.02 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2017. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

Око 14 КМ/ком или укупно 20.000 КМ 

 (7 €/ком или укупно 10.000 €) 

 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

605.7 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

--- 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине 

− међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

Одговорни за реализацију : − Одсјек за заједничке послове 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 

 



10 

 

Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Зграде у надлежности 

Општине 

 

Пројекат /активност број : 1., б), (14) 

Назив пројекта / активности : Замјена електричних котлова са топлотним пумпама у 

дјечијим вртићима у  Лакташима и Гламочанима 

Кратак опис / коментар : У објектима дјечијих вртића у Лакташима и Гламочанима, 

котлови за загријавање објеката користе електричну енергију, 

чиме настају значајни издаци за енергент, а пошто на 

предметним локацијама постоји могућност кориштења 

подземне воде могуће је котлове замијенити топлотним 

пумпама, које у систему вода-вода имају велики коефицијент 

искориштења и постиже се могућност значајних уштеда 

електричне енергије као и кориштење енергије у сврху хлађења 

објекта. Приоритет приликом замјене система треба дати 

вртићу у Лакташима, код којег је старост котла 26. година. 

За тренутно стање вртића потребне су топлотне пумпе 

капацитета 160 kW и 30 kW. 

Циљеви : − Смањење потрошње електричне енергије  

− Повећање учешћа ОИЕ 

− Повећање комфора корисника објеката 

Процјењена уштеда енергије : 143,64 МWh 

Производња енергије из ОИЕ: 191 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 109,59 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2015. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2019. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

120.000КМ (60.000 €) за оба пројекта 

 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

1095 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 
− Студија изводљивости (хидрогеолошка и енергетска 

студија оправданости) 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине 

− међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

− фондови ЕУ 

Одговорни за реализацију : − ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање 

− Општина Лакташи – Одјељење за стам.-ком. послове 

− Министарство просвјете и културе 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Зграде у надлежности 

Општине 

 

Пројекат /активност број : 1., б), (15) 

Назив пројекта / активности : Замјена столарије и топлотна изолација фасада и кровишта 

зграда у надлежности Општине 

Кратак опис / коментар : До 2020. године у најмање 50% објекта, у надлежности 

општине, извршиће се побољшање топлотне изолације фасаде 

(10 cm) и кровишта (12 cm и столарије (У < 1.8 W/m2K) и то 

према препорукама планираних енергетских прегледа зграда.  

Приоритет имају објекти прикључени на топлану. Процијењења 

површина износи око 1500 m2. 

Циљеви : − Утопљавање зграда 

− Смањење потрошње енергије за гријање и хлађење 

− Смањење емисије CО2 

Процјењена уштеда енергије : 455,7 МWх 

Процјењена редукција емисије CО2 : 157,12 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2013. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

220.000 КМ (110.000 €)  

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

1400.2 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 
− Енергетски преглед објекта 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине 

− међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

− фондови ЕУ 

Одговорни за реализацију : − Одјељење за стамбено – комуналне послове 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Јавне зграде које су у 

надлежности Општине 

 

Пројекат /активност број : 1., ц), (16) 

Назив пројекта / активности : Прикључење Дома Здравља на систем гријања преко 

топлотних пумпи 

Кратак опис / коментар : Постојећи објекти (двије зграде) Дома здравља у Лакташима 

грију се помоћу лож-уља. У будућности се планира 

прикључење објеката на систем гријања планираног објекта 

здравственог комплекса – Дијагностичког центра, односно 

прелазак на гријање помоћу геотермалне енергије.   

Циљеви : − Повећање учешћа ОИЕ 

− Смањење емисије 

Процјењена уштеда енергије : 265 МWh 

Производња енергије из ОИЕ: 350 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 32,8 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

Након изградње Дијагностичког центра ДЗ 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

400.000 КМ 

(200.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

12195.1 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 
− Изградња система за гријање планираног објекта 

одговарајућег капацитета 

Извор средстава за реализацију : − буџет Владе РС 

− Дом здравља 

− буџет Општине Лакташи 

− Фонд за заштиту животне средине 

− кредитна средства: ERBD, EIB 

− међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

− фондови ЕУ 

Одговорни за реализацију : − Дом здравља Лакташи 

− Министарство здравља и социјалне заштите 

− Општина Лакташи 

Одговорни за мониторинг : − Дефинисати  особу, одјељење или фирму надлежну за 

активност 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО –  подсектор: Јавне зграде у надлежности 

Општине 

 

Пројекат /активност број : 1., б), (17) 

Назив пројекта / активности : Уградња соларних колектора за припрему топле воде у објекту 

Спортске дворане у Лакташима 

Кратак опис / коментар : Спортска дворана у Лакташима је изграђена 2010. године и због 

тога није уврштена у базни инвентар нити су узете у обзиир 

уштеде у мјерама за смањење емисије. Објекат користи 

елкектричну енергију за загријавање топле воде. Због велике 

потрошње исте планира се прелазак на кориштење ОИЕ тј. 

Постављање соларних клектора за загријавање топле воде. 

Циљеви : − Смањење потрошње еектричне енргије 

− Смањење трошкова 

− Смањење емисија CО2 

− Промоција кориштења ОИЕ 

Процјењена уштеда енергије : Није укључена у БИЕ 

Процјењена редукција емисије CО2 : Није укључена у БИЕ 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2013. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

120.000 КМ 

(60.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

--- 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 
− Енергетски преглед објекта 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине 

− међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

− фондови ЕУ 

Одговорни за реализацију : − Одјељење за стамбено – комуналне послове 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Јавне зграде које нису у 

надлежности Општине 

 

Пројекат /активност број : 1., ц), (18) 

Назив пројекта / активности : Замјена енергената у школи у Бошковићима; адаптација 

постојећег котла са лож уља на биомасу 

Кратак опис / коментар : Постојећи котао у основној школи у Бошковићима је релативно 

нов, али као енергент користи лож-уље, чија је цијена у задњих 

година енормно повећана тако да је економски постала 

оправдана замјена енергента са јефтинијим, који ће довести и 

до смањења емисије CО2, али и до побољшања комфора 

ученика. Постојећи котао је ВИАДРУС Г 500 10-300 kW 

(2004.), и потребно га је прилагодити да као енергент користи 

биомасу (огревно дрво, пелет). 

Циљеви : − Повећање учешћа ОИЕ 

− Побољшање квалитета ваздуха 

Процјењена уштеда енергије : Производња енергије из ОИЕ: 70 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 19,53 t CО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2014. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2016. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

10.000 КМ (5.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

512 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

--- 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине 

− међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

Одговорни за реализацију : − Основна школа ’’Холандија’’ Слатина 

− Министарство просвјете и културе РС 

− Општина Лакташи 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Јавне зграде које нису у 

надлежности Општине 

 

Пројекат /активност број : 1., ц), (19) 

Назив пројекта / активности : Замјена столарије и браварије на објектима основних 

школа на подручју општине 

Кратак опис / коментар : Зграде неколико основних школа, у насељима: Трн, Слатина, 

Бошковићи, Кришковци, грађене су почетком 70-тих година 

прошлог вијека и због лошег квалитета и недовољног 

одржавања грађевинска столарија и браварија налази се у 

лошем стању тако да је велики степен инфилтрације. 

Постављањем нових прозора и врата са ’’изо’’ стаклима уштеди 

ће се енергија и повећати комфор ученика. Замјене вршити 

према приоритетима и препорукама енергетских прегледа 

објеката. Просјечна уштеда износила би до 50% (45) од 

постојеће потрошње. 

Укупна површина отвора износи око 2200 m2, а просјечна 

цијена столарије са U=1,8 W/m2K износи око 120 евра. 

Циљеви : − Смањење потрошње топлотне енергије 

− Смањење емисије CО2 

− Побољшање комфора 

Процјењена уштеда енергије : Уштеде:  

− Трн – 321,59 МWh 

− Слатина – 262,52 МWh 

− Бошковићи –  17,15 МWh 

− Кришковци – 131,26 МWh 

− УКУПНО – 732,52 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : Уштеде:  

− Трн –0 тCО2 

− Слатина – 0 тCО2 

− Бошковићи – 0 тCО2*  

− Кришковци – 0 тCО2 

УКУПНО – 0 тCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2013. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2017. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

528.000 КМ (264.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

--- 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине 

− међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

− фондови ЕУ 

Економски и технички капацитети : − Финансијска средства 

Одговорни за реализацију : − Основне школе 

− Министарство просвјете и културе 

− Општина Лакташи 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Јавне зграде које нису у 

надлежности Општине 

 

Пројекат /активност број : 1., ц), (20) 

Назив пројекта / активности : Утопљавање основних школа на подручју општине 

побољшањем топлотне изолације фасада и кровишта зграда 

Кратак опис / коментар : Зграде основних школа, у насељима: Лакташи, Слатина, 

Бошковићи, Кришковци, Трн, грађене су почетком 70-тих 

година прошлог вијека, без топлотне изолације вањских зидова 

и кровишта, тако да настају велики губитци топлотне енергије, 

што узрокује бправак дјеце у подхлађеним односно 

прегријаним просторијама. Замјене вршити након енергетских 

прегледа објеката и замјене столарије на истим. 

Просјечна уштеда износила би до 30% (25)од постојеће 

потрошње. Дебљина ТИ је 10 cm са U=0,34 W/m2К, а просјечна 

цијена ТИ износи око 20 евра. Процијењено је да укупна 

површина вањских зидова наведених школа износи око 4500 

m2. 

Циљеви : − Смањење потрошње топлотне енергије 

− Смањење емисије CО2 

− Побољшање комфора 

Процјењена уштеда енергије : Уштеде:  

− Лакташи – 178,66 МWh 

− Слатина – 145,85 МWh 

− Бошковићи –  17,50 МWh 

− Кришковци – 72,92 МWh 

− Трн – 178,66 МWh 

− УКУПНО – 593,59 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : Уштеде:  

− Лакташи –0 тCО2 

− Слатина – 0 тCО2 

− Бошковићи – 0 тCО2* 

− Кришковци – 0 тCО2 

− Трн –0 тCО2 

− УКУПНО – 0 тCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2015. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2018. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

900.000 КМ (450.000 € ) 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

− Енергески прегледи 

− Замјена столарије 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средин 

− међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

− фондови ЕУ 

Одговорни за реализацију : − Основне школе 

− Министарство просвјете и културе 

− Општина Лакташи 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Јавне зграде које нису у 

надлежности Општине 

 

Пројекат /активност број : 1., ц), (21) 

Назив пројекта / активности : Замјена старих котлова у основним 

школама/модернизација школских котловница 

Кратак опис / коментар : У објектима основних школа у Слатини, Лакташима, Трну и 

Кришковцима, на основу извршених енергетских прегледа и 

препорука извршити замјену котлова, односно модернизацију 

постојећих котловница, са котловима на биомасу. Нови котлови 

имају већи степен искориштења у односу на постојеће те ће и 

ова мјера доприњети смањењу потрошње горива до 15%. 

Замјене котлова извршити након реконструкције објеката, 

односно смањења топлотног капацитета зграде. 

Циљеви : − Повећање ефективности котловских постројења - смањење 

потрошње енергента 

− Смањење емисије ЦО2 

Процјењена уштеда енергије : 163,42 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 0 CО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2018. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

200.000 КМ (100.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

--- 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

− Енергески прегледи 

− Замјена столарије 

− Утопљавање објекта побољшањем ТИ 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине 

− међународни донаториGIZ, UNDP, USAID 

− фондови ЕУ 

Одговорни за реализацију : − Основне школе 

− Министарство за просвјету и културу 

− Општина Лакташи 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Зграде  комерцијалних и 

услужних дјелатности 

 

Пројекат /активност број : 1,ц,(22) 

Назив пројекта / активности : Замјена класичних са штедљивим расвјетним тијелима 

Кратак опис / коментар : У постојећим пословним објекаима, извршиће се замјена 

класичних расвјетних тијела са штедљивим, у проценту од 50% 

од постојећег броја, до 2020. 

Процијењена потрошња електричне енергије на расвјету у овим 

објектима износи 4858 МWh. 

Циљеви : − Смањење потрошње електричне енергије 

− Смањење емисије CО2 

Процјењена уштеда енергије : 3400,8 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 2594,8  tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

2.000.000 КМ (1.000.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

707.7 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 
−  

Извор средстава за реализацију : − јавна и приватна предузећа/институције 

− Електропривреда РС 

Одговорни за реализацију : − Власници пословних објеката 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Зграде  комерцијалних и 

услужних дјелатности 

 

Пројекат /активност број : 1,ц,(23) 

Назив пројекта / активности : Уградња термостатских вентила у системима централног 

гријања у пословним објектима 

Кратак опис / коментар : Замјена односно уградња термостатских вентила на грејним 

тијелима у системима централног гријања, помоћу којих се 

може подешавати жељена количина предате топлотне енргије, 

извршиће се у 50% пословних објеката, на подручју општине, 

до 2020. 

Циљеви : − Смањење потрошње енергената за загријавање пословних 

објекта 

− Смањење емисије CО2 

Процјењена уштеда енергије : 345,06 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 135,3 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

80.000 КМ (40.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

591.3 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 
− Популаризација мјере код становништва 

Извор средстава за реализацију : − јавна и приватна предузећа/институције 

− кредитна средства: EBRD, EIB 

− Фонд за заштиту животне средине РС 

− фондови ЕУ 

Одговорни за реализацију : − Власници пословних објеката 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Зграде  комерцијалних и 

услужних дјелатности 

 

Пројекат /активност број : 1,ц,(24) 

Назив пројекта / активности : Замјена грађевинске столарије и браварије са новом 

енергетски ефикаснијом 

Кратак опис / коментар : Замјена постојеће столарије која је лошег квалитета и великог 

степена инфилтрације, замијенит ће се са новом грађевинском 

столаријом мањег коефицијента проласка топлоте, извршиће се 

у 30% пословних објеката, на подручју општине, до 2020. 

Циљеви : − Смањење потрошње енергената за загријавање стамбених 

објекта 

− Смањење емисије CО2 

Процјењена уштеда енергије : 798,6 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 313,1 t CО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

100. 000 КМ (500.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / t CО2) : 

319.4 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

− Појефтињење грађевинске столарије 

− Подстицаји за примјену ЕЕ система градње 

Извор средстава за реализацију : − јавна и приватна предузећа/институције 

− кредитна средства: EBRD, EIB 

− Фонд за заштиту животне средине РС 

− фондови ЕУ 

Одговорни за реализацију : − Власници пословних објеката 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Зграде  комерцијалних и 

услужних дјелатности 

 

Пројекат /активност број : 1,ц,(25) 

Назив пројекта / активности : Реконструкција вањске фасаде са побољшањем топлотне 

изолације и изолација поткровља 

Кратак опис / коментар : Утопљавање постојећих пословних објеката, постављањем 

савремених фасадних система са побољшаном топлотном 

изолацијом (ЕПС, камена вуна и сл.), као и топлотна изолација 

објеката према негријаним таванским или подрумским 

просторијама, извршиће се у 30% пословних објеката, на 

подручју општине, до 2020. 

Циљеви : − Смањење потрошње енергената за загријавање пословног 

објекта 

− Смањење емисије CО2 

Процјењена уштеда енергије : 305,7 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 86,8  tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

880.000 КМ (440.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

10138.2 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

− Појефтињење изградње  

− Подстицаји за примјену ЕЕ система градње 

Извор средстава за реализацију : − јавна и приватна предузећа/институције 

− кредитна средства: EBRD, ЕIB 

− Фонд за заштиту животне средине РС 

− фондови ЕУ 

Одговорни за реализацију : − Власници пословних објеката 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Зграде  комерцијалних и 

услужних дјелатности 

 

Пројекат /активност број : 1, ц, (26) 

Назив пројекта / активности : Замјена система гијања који користе фосилно гориво са 

системима на ОИЕ 

Кратак опис / коментар : Замјена постојећих система гријања у пословним објектима 

који користе фосилна горива (лож уље или угаљ) са новим 

системима који су ефикаснији, економичнији и који троше ОИЕ 

(геотермална енергија, биомаса или др.), извршиће се у најмање 

100 пословних објеката, на подручју општине, до 2020. 

Циљеви : − Смањење потрошње енергената за загријавање пословних 

објекта 

− Смањење емисије CО2 

− Повећање учешћа ОИЕ 

Процјењена уштеда енергије : 0 МWh 

Производња енергије из ОИЕ: 3438 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 1517  tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

8.000.000 КМ (4.000.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

5273.6 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

− Повећање економске моћи становништва 

− Појефтињење опреме за централно гријање 

− Стимулисање становништва за примјену ЕЕ система 

градње 

Извор средстава за реализацију : − јавна и приватна предузећа/институције 

− кредитна средства: EBRD, EIB 

− Фонд за заштиту животне средине РС 

− фондови ЕУ 

Одговорни за реализацију : − Власници станова 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Стамбене зграде на подручју 

општине 

 

Пројекат /активност број : 1,д, (27) 

Назив пројекта / активности : Замјена сијалица са жарном нити са штедљивим 

расвјетним тијелима 

Кратак опис / коментар : Замјена постојећих сијалица са жарном нити са новим 

енергетским ефикаснијим из групе ЛЕД или металхалогених  

расвјетних тијела, извршиће се у проценту од најмање 75% од 

укупне расвјете у домаћинствима/становима, на подручју 

општине, до 2020. 

Циљеви : − Смањење потрошње ел. енергије за освјење стамбених 

објекта за 50% 

− Смањење емисије CО2 

Процјењена уштеда енергије : 6277,6 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 4789,8 t CО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

960.000КМ (480.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

200.4 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

− Јачање свијести и  

− Појефтињење штедљивих сијалица 

Извор средстава за реализацију : − власници објеката 

− Фонд за заштиту животне средине 

− Електропривреда РС 

Одговорни за реализацију : − власници станова 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Стамбене зграде на подручју 

општине 

 

Пројекат /активност број : 1,д, (28) 

Назив пројекта / активности : Уградња термостатских вентила у системима централног 

гријања у стамбеним објектима 

Кратак опис / коментар : Замјена односно уградња термостатских вентила на грејним 

тијелима у системима централног гријања, помоћу којих се 

може подешавати жељена количина предате топлотне енргије, 

извршиће се у најмање 1000 домаћинстава/станова, на подручју 

општине, до 2020. 

Циљеви : − Смањење потрошње енергената за загријавање стамбених 

објекта 

− Смањење емисије CО2 

Процјењена уштеда енергије : 893,5 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 433,8  tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

200.000 КМ (100.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

461 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 
− Популаризација мјере код становништва 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине 

− власници објеката 

Одговорни за реализацију : − власници станова 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Стамбене зграде на подручју 

општине 

 

Пројекат /активност број : 1,д, (29) 

Назив пројекта / активности : Замјена кућанских апарата са енергетски ефикаснијим 

(енергетског разреда А) 

Кратак опис / коментар : Замјена постојећих кућанских апарата са новим енергетским 

ефикаснијим из групе енергетског разреда А, извршиће се у 

проценту од најмање 30% од укупне броја уређаја у 

домаћинствима/становима, на подручју општине, до 2020. 

Домаћинства троше око 73% електричне енергије на рад 

кућанских апарата. 

Енергетски ефикасни кућански апарати штеде у просјеку око 

35%. 

Циљеви : − Смањење потрошње ел. енергије у стамбеним објектима за 

35% 

− Смањење емисије CО2 

Процјењена уштеда енергије : 3666,1 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 2797,2 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

16.000.000 КМ (8.000.000€) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

5720 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

− Јачање свијести и  

− Појефтињење кућанских уређаја 

Извор средстава за реализацију : − власници станова 

Одговорни за реализацију : − власници станова 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Стамбене зграде на подручју 

општине 

 

Пројекат /активност број : 1,д, (30) 

Назив пројекта / активности : Замјена грађевинске столарије и браварије са новом 

енергетски ефикаснијом 

Кратак опис / коментар : Замјена постојеће столарије која је лошег квалитета и великог 

степена инфилтрације (U<1.8 W/m2K), замијенит ће се са новом 

грађевинском столаријом мањег коефицијента проласка 

топлоте, извршиће се у најмање 800 домаћинстава/станова, на 

подручју општине, до 2020. 

Циљеви : − Смањење потрошње енергената за загријавање стамбених 

објекта 

− Смањење емисије CО2 

Процјењена уштеда енергије : 1980 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 191,64 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

3.200.000 КМ (1.600.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

16697.9 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

− Повећање економске моћи становништва 

− Појефтињење грађевинске столарије 

− Стимулисање становништва за примјену ЕЕ система 

градње 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине 

− међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

− фондови ЕУ 

− власници објеката 

Одговорни за реализацију : − власници станова 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Стамбене зграде на подручју 

општине 

 

Пројекат /активност број : 1,д, (31) 

Назив пројекта / активности : Реконструкција вањске фасаде и изолација поткровља, са 

побољшањем топлинске изолације 

Кратак опис / коментар : Утопљавање постојећих стамбених објеката, постављањем 

савремених фасадних система са побољшаном топлинском 

изолацијом (ЕПС, камена вуна и сл.), као и топлотна изолација 

објеката према негријаним таванским или подрумским 

просторијама, извршиће се у најмање 800 

домаћинстава/станова, на подручју општине, до 2020. 

Циљеви : − Смањење потрошње енергената за загријавање стамбених 

објекта 

− Смањење емисије CО2 

Процјењена уштеда енергије : 880 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 85,18  t CО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

5.600.000 КМ (2.800.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

--- 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

− Повећање економске моћи становништва 

− Појефтињење изградње  

− Стимулисање становништва за примјену ЕЕ система 

градње 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине 

− међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

− фондови ЕУ 

− власници објеката 

Одговорни за реализацију : − власници станова 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Стамбене зграде на подручју 

општине 

 

Пројекат /активност број : 1,д, (32) 

Назив пројекта / активности : Уградња соларних колектора за припрему топле воде у 

стамбеним објектима 

Кратак опис / коментар : Уградња системи за загријавње топле санитарне воде помоћу 

соларних колектора, у најмање 300 домаћинстава/станова, на 

подручју општине, до 2020. 

За просјећну породичну кућу око 100 m2 (бојлер 100l) за 

гријање топле воде потребно је инсталисати 4 m2 соларних 

колектора.  

Годишње потребе за гријање топле воде износе око 2 

МWh/год./кући 

Циљеви : − Смањење потрошње електричне енергије за загријавање 

топле санитарне воде 

− Смањење емисије CО2 

− Повећање учешћа ОИЕ 

− Повећање запослености 

Процјењена уштеда енергије : 540 МWh 

Производња енергије из ОИЕ: 600 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 412 t CО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

1.200.000 КМ (600.000 ЕВРА) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

2912.6 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

− Развијено тржиште са предметним системима 

− Постојање квалификоване радне снаге за уградњу система 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине 

− међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

− фондови ЕУ 

− власници објеката 

Одговорни за реализацију : − власници станова 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: Стамбене зграде на подручју 

општине 

 

Пројекат /активност број : 1,д, (33) 

Назив пројекта / активности : Замјена система гијања са фосилним горивом за системе 

који користе ОИЕ 

Кратак опис / коментар : Замјена постојећих система гријања у становима и кућама који 

користе фосилна горива (лож уље или угаљ) са новим 

системима који су ефикаснији, економичнији и који троше ОИЕ 

(геотермална енергија, биомаса или др.), извршиће се у најмање 

100 домаћинстава/станова, на подручју општине, до 2020. 

Циљеви : − Смањење потрошње енергената за загријавање стамбених 

објекта 

− Смањење емисије CО2 

− Повећање учешћа ОИЕ 

Процјењена уштеда енергије : 0 МWh 

Производња енергије из ОИЕ: 437,82 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 :  534  tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

400.000 КМ (200.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

749.1 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

− Повећање економске моћи становништва 

− Појефтињење опреме за централно гријање 

− Стимулисање становништва за примјену ЕЕ система 

градње 

Извор средстава за реализацију : − власници станова 

− буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине 

− буџет Општине Лакташи 

− међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

− фондови ЕУ 

Одговорни за реализацију : − власници станова 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: ЈАВНА РАСВЈЕТА 

 

Пројекат /активност број : 2, (34) 

Назив пројекта / активности : Замјена дијела постојећих живиних свјетиљки са 

натријевим и ЛЕД свјетиљкама 

Кратак опис / коментар : До краја 2007. године је извршена реконструкција и 

модернизација већег дијела постојеће и изградња нове расвјете. 

Постављено је око 1.400 натријум свјетиљки. Преостали дио 

расвјете се састоји од око 700 свјетиљки од чега је око 300 

живиних (60 ком од 250 W и 240 ком од 125 W ), а 400 

натријум. Основни недостатак живиних сијалица су велика 

потрошња електричне енергије, велики трошкови одржавања, 

честе интервенције због дотрајалости исте. Извршити замјену  

20 ком живиних свјетиљки од 125 W у једној улици са ЛЕД 

свјетиљкама 30 W и замјена дијела преосталих живиних 

свјетиљки  (220 ком) од 125 W са натријум 70 W а 60 ком од 

250 W са натријум од 100 W. ЛЕД троше 70% мање енергије, 

имају једнак интезитет освјетљења, а животни вијек је дужи у 

односу на живин извор свјетлости. 

Циљеви : - смањење CО2 емисије, 

- смањење трошкова електричне енергије, 

- смањење трошкова одржавања 

Процјењена уштеда енергије : 100.74 МWh 

 

Процјењена редукција емисије CО2 : 76.86 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2016. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

120.000 КМ (60.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

1561.3 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

--- 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине 

− међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID  

− фондови ЕУ 

Одговорни за реализацију : − Одјељење за стамбено-комуналне послове Општине 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: ЈАВНА РАСВЈЕТА 

 

Пројекат /активност број : 2, (35) 

Назив пројекта / активности : Замјена семафорских лантерни са сијалицама са жарном 

нити са ЛЕД диодама на семафору у Лакташима 

Кратак опис / коментар : У Лакташима постоје два семафора. Један од њих садржи 

латерне са ЛЕД диодама а други лантерне са жарном нити од 60 

W. Основни недостаци латерни са жарном нити су велика 

потрошња електричне енергије, високи трошкови одржавања, 

чести прекиди рада семафора због прегоријевања сијалица. 

ЛЕД свјетиљке су енергетски ефикасније, троше 90% мање 

енергије. Дуготрајније су па је рјеђе потребна замјена чиме се 

смањује количина отпада, те на тај начин задовољавамо будуће 

еколошке захтјеве ЕУ.  Просјечна мјесечна потрошња семафора 

са жарном нити је 906 КWh а семафора са ЛЕД латерном је 84 

КWh. 

Циљеви : − Смањење CО2 емисије, 

− Смањење великих трошкова електричне енергије, 

− Смањење великих трошкова одржавања, 

− Повећање сигурности учесника у саобраћају, 

− Већа поузданост у раду семафорског уређаја 

Процјењена уштеда енергије : 9.86  МWh/год 

Процјењена редукција емисије CО2 : 7.53  tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2013. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2014. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

3.000КМ (1.500 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

398.4 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

--- 

Извор средстава за реализацију : − Буџет Општине Лакташи 

− Буџет Владе РС 

Одговорни за реализацију : − Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЗГРАДАРСТВО – подсектор: ЈАВНА РАСВЈЕТА 

 

Пројекат /активност број : 2, (36) 

Назив пројекта / активности : Временско управљање јавном расвјетом и регулација 

свјетлосног тока јавне расвјете 

Кратак опис / коментар : На подручју општине Лакташи постоје 102 мјерна мјеста. Јавна 

расвјета ‘’Сиеменс’’ је нова и реконструисана расвјета са 52 

мјерна мјеста, која већ у ормарима садржи астрономске релеје. 

Потребно је програмирати астрономске релеје и уградити 

трополне контакторе 220 V/45А у постојеће ормаре, као и 

извршити фазовање расвјете.  За преостала мјерна мјеста је 

потребно уградити временске релеје, програмирати их, 

уградити трополне контакторе 220 V/45А и фазовати расвјету.  

Предлажемо да се временско управљање и регулација 

свјетлосног  тока јавне расвјете изврши на 52 мјерна мјеста 

‘’Сиеменс’’ расвјете и још на око 15 мјерних мјеста остале 

расвјете, са највећом потрошњом. 

Циљеви : − Смањење CО2 емисије, 

− Смањење великих трошкова електричне енергије 

Процјењена уштеда енергије : Укупно: 166..62 МWh/год  или 2.48 МWh/год  по mm 

Процјењена редукција емисије CО2 : 127.13 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2011. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

12.000 КМ (6.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 
− Поврат средстава за 1 годину 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

--- 

Извор средстава за реализацију : − Буџет Општине Лакташи 

Одговорни за реализацију : − Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : САОБРАЋАЈ – возила у власништву Општине 

 

Пројекат /активност број : 3, а, (37) 

Назив пројекта / активности : Обнова возног парка у власништву Општине Лакташи 

Кратак опис / коментар : Службена возила која нису у складу са стандардима Еуро 3, 4 

или 5 смањења емисије штетних издувних гасова, а која ће се 

због старости и смањене техничке исправности обновити 

јавном набавком нових возила са моторима стандарда Еуро 4 

или 5. 

Планира се замијенити 7 аутомобила из возног парка, која су 

старија од 2001. годишта, као и млађа возила на бензин који 

имају велику потрошњу, са возилима која имају мању емисију 

CО2   

Циљеви : − Смањење емисије штетних издувних гасова 

− Повећање безбједности 

− Повећање функционалности у обављању послова 

− Смањење трошкова у потрошњи горива и одржавања 

Процјењена уштеда енергије : 3150 l бензина /год 

28.98 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 7.22 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2011. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

140.000КМ (70.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

19391 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

--- 

Извор средстава за реализацију : − Буџет Општине Лакташи 

Одговорни за реализацију : − Одсјек за заједничке послове Општине Лакташи 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : САОБРАЋАЈ – јавни превоз 

 

Пројекат /активност број : 3, б, (38 – 41) 

Назив пројекта / активности : Имплементација Студије о јавном превозу путника 

општине Лакташи 

Кратак опис / коментар : 2010. године усвојена је Студија јавног превоза путника чија 

имплементација ће довести до побољшања јавног превоза 

путника, а реализоват ће се кроз: 

38. Усвајање нове Одлуке о јавном превозу којом ће се 

дефинисати линије и поласци и услови одржавања јавног 

превоза у складу са Студијом 

39. Успоставу процедуре одабира оператера јавног превоза 

путника путем јавних набавки услуга, са циљем добијања 

квалитетног обављања превоза.  

40. Изградњу аутобуског терминала у Лакташима и окретиште 

у Клашницама ради повезивања линија.  

41. Реновирање аутобуских надстрешница као и постављање 

нових на аутобуским стајалиштима. Планирано је и да се на 

постојећа стајалишта постављање рекламних додатака на 

странице надстрешница типа “Цитy лигхт” која ће се 

изнајмљивати заинтересованим лицима, а приходи од 

рекламирања ће се користити за одржавање стајалишта, 

аутобуских надстрешница итд. 

Циљеви : − Организовање јавног превоза у складу са потребама 

путника 

− Смањење коришћења индивидуалних возила 

− Смањење емисије издувних гасова 

Процјењена уштеда енергије : 7 % од потрошње горива у локалном саобраћају (путничка 

возила) 

2787.62 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 725.0 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

400.000 КМ (200.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

--- 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

− Усвајање нове Одлуке о јавном превозу на подручју 

општине Лакташи 

− Изградња терминала у Лакташима и окретнице у 

Клашницама           

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− кредитна средства: EBRD, EIB 

− јавна и приватна предузећа/институције 

Одговорни за реализацију : − Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : САОБРАЋАЈ – јавни саобраћај 

 

Пројекат /активност број : 3, ц, (42-44) 

Назив пројекта / активности : Мјере за стационарни саобраћај-паркиралишта 

Кратак опис / коментар : 42. Садња дрвећа на паркиралиштима - возила се у хладовини 

мање загријавају те је мања потреба за укључивањем клима 

уређаја приликом кретања. На тај начин остварује се 

уштеда погонског горива, а тиме и мања емисија CО2. 

43. Коловозни застор на паркиралиштима градити од 

префабрикованих бетонских елемената бетон-трава -мање 

се загријавају од асфалта и тиме мање исијавају сунчеву 

топлоту, чиме мање загријавају паркирана возила. 

Напомена: ово се примјењује на новим или 

реконструисаним паркиралиштима, док се постојећа 

задржавају каква јесу. 

44. Стимулисати употреба ретрорефлектујућих фолија на 

возилима ради одбијања сунчеве свјетлости и мањег 

загријавања паркираних возила. 

Примјеном ових мјера постиже се смањење потрошње горива 

од 10 % у првих пар километара, што у укупној потрошњи 

горива износи мање око 1%, али се са овим мјерама постижу и 

други битни ефекти који утичу на безбједност саобраћаја, 

квалитет ваздуха и  квалитет живота у насељеним мјестима. 

Циљеви : − Смањење потрошње горива 

− Смањење емисије издувних гасова 

− Угоднија вожња – сигурнији саобраћај 

− Љепши изглед простора за паркирање 

Процјењена уштеда енергије : 1% од потрошње горива у локалном саобраћају 

398.23 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 103.58 t CО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2013. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

20.000КМ/год (10.000 €/год) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

193.1 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

--- 

Извор средстава за реализацију : − Буџет Општине Лакташи 

Одговорни за реализацију : − Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 

 



36 

 

Област дјеловања : САОБРАЋАЈ – јавни саобраћај 

 

Пројекат /активност број : 3, д, (45-46) 

Назив пројекта / активности : Надзор и регулација саобраћаја 

Кратак опис / коментар : 45. План мјера надзора над одвијањем саобраћаја предвиђа 

постављање камера и радара на путној мрежи која се 

налази на подручју општине Лакташи. Постављањем 

камера и радара са високом резолуцијом на дијеловима 

магистралних путева који се налазе на подручју општине 

Лакташи, раскрсницама, локалним путевима на којима је 

већа фреквенција саобраћаја жели се постићи повећање 

безбједности учесника. Повећањем безбједности сигурно ће 

се смањити емисија CO2 јер ће се смањити број незгода и 

повећати проток возила брзином која је ограничена 

вертикалном сигнализацијом.  

46. Увођење ограничења за теретни промет како би се 

растеретио саобраћај кроз центар Лакташа, што доводи до 

убрзања протока и смањења потрошње горива. 

Циљеви : − Повећање безбједности учесника у саобраћају 

− Смањење емисије штетних гасова 

Процјењена уштеда енергије : 1 % од укупне потрошње горива на подручју општине 

1324.59 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 345.42 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2015. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2018. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

100.000 КМ (50.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

289.5 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 
− Израда Плана надзора и регулације саобраћаја на подручју 

општине 

Извор средстава за реализацију : − Буџет Општине Лакташи 

− Буџет Владе РС 

Одговорни за реализацију : − ЈП ’’Путеви РС’’ 

− Одјељење за стамбено-комуналне послове,  

− Министарство унутрашњих послова РС 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : САОБРАЋАЈ – јавни саобраћај 

 

Пројекат /активност број : 3, е, (47-52) 

Назив пројекта / активности : Развој бициклистичког и пјешачког саобраћаја 

Кратак опис / коментар : 47. Планирање мреже бициклистичких и пјешачких стаза кроз 

регулационе планове и другу планску документацију. 

48. Изградња и обиљежавање бициклистичких пјешачких стаза 

49. Континуирано одржавање бициклистичких и пјешечких 

стаза 

50. Поставити држаче за бицикле испред свих јавних установа 

и школа 

51. Подстицати бициклизам (школе, секције, клубови, јавне 

манифестације и сл.) 

52. Садња дрвореда уз бициклистичке и пјешачке стазе 

Циљеви : − Смањење употребе аутомобила као превозног средства на 

краћим релацијама 

− Промоција здравог начина кретања и превоза 

− Смањење емисије штетних издувних гасова 

Процјењена уштеда енергије : 2 % од потрошње горива у локалном саобраћају (путничка 

возила) 

796.46 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 207.15 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2013. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

700.000КМ (350.000 €)  

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

3379.2 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 
− Израда планске документације за изградњу мреже 

бициклистичких стаза 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине 

− кредитна средства: EBRD, EIB 

− међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

− фондови ЕУ 

Одговорни за реализацију : − Одјељење за стамбено-комуналне послове,  

− Одјељење за просторно уређење 

− Одсјек за заједничке послове 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ТРАНСПОРТ – јавни саобраћај 

 

Пројекат /активност број : 3, ф, (53 -55) 

Назив пројекта / активности : Промоција и едукација у области саобраћаја 

Кратак опис / коментар : Подизање свијести становника о штетним утицајима издувних 

гасова аутомобила. 

Подстицање употребе јавног организованог аутобуског 

превоза као алтернативног превоза аутомобилима. Истицање 

предности коришћења јавног превоза и бициклизма као 

превозног средства. Едукација возача како да рационално 

користе аутомобиле и савјетовање за безбједнију и унапријед 

планирану вожњу. Ове и сличне ефекте постићи провођењем 

мјера: 

53. Организовати промотивне манифестације „Један дан у 

мјесецу без аутомобила” 

54. Едукација возача путем: ауто-школа, пропагандног 

материјала и сл. 

55. Промоција бициклизма и пјешачења код младих 

Циљеви : − Смањење употребе аутомобила 

− Мања потрошња горива и емисија CО2 

− Чистији ваздух и побољшање здравственог стања 

становништва 

− Промјена навика 

Процјењена уштеда енергије : 2 % од потрошње горива у локалном саобраћају (путничка 

возила) 

796.46 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 207.15 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2013. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020.  

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

32.000 КМ (16.000  € )  

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

154.5 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

--- 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине 

− међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

− јавна и приватна предузећа/институције 

Одговорни за реализацију : − Одјејење за стамбено комуналне послове 

− Ауто-мото друштва 

− Ауто-школе 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЛОКАЛНА ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Пројекат /активност број : 4, (56) 

Назив пројекта / активности : Изградња фотонапонских система за производњу 

електричне енергије у пословним објектима 

Кратак опис / коментар : Изградња фотонапонских система за производњу електричне 

енергије, на крововима зграда или другим одговарајућим 

површинама, на најмање 5 локација, на подручју општине, до 

2020. Планира се до 2020. год инсталисати фотонапонских 

панела  укупног капацитета 200kW. Могућа годишња 

производања по 1kW износи 1050 kWh. 

Циљеви : − Производња електричне енергије из ОИЕ 

− Смањење емисије CО2 

Процјењена уштеда енергије : Производња енергије из ОИЕ: 

210.0  МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 160.2  t CО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

4.000.000КМ (2.000.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

24968.8 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 
− подстицаји за кориштење ОИЕ 

Извор средстава за реализацију : − буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине и ЕЕ 

− кредитна средства:EBRD, EIB 

− међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

− фондови ЕУ 

− јавна и приватна предузећа/институције 

Одговорни за реализацију : − потенцијални инвеститори 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЛОКАЛНА ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Пројекат /активност број : 4, (57) 

Назив пројекта / активности : Изградња постројења за производњу електричне енргије из 

биогаса 

Кратак опис / коментар : ЗЗ ’’Ливач’’ у Александровцу, која посједује говедарску фарму, 

планира изградњу постројења које ће из процеса разлагања 

стајског гнојива апсорбовати метан који ће се користити за 

погретање агрегата за производње електричне енергије, 

капацитета 40kW. Електрична енергија ће се продавати на 

тржишту, а као нус продукт користиће се и топлотна енергија 

за потребе фарме. 

Циљеви : − Производња електричне енергије за тржишне потребе 

− Смањење емисије CО2 

− Повећање учешћа ОИЕ 

Процјењена уштеда енергије : 0 МWh 

Производња енергије из ОИЕ: 350.4 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 267.36  tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2013. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

500.000КМ (250.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / tCО2) : 

--- 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 
− подстицаји за кориштење ОИЕ 

Извор средстава за реализацију : − међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

− фондови ЕУ 

− ЗЗ ’’Ливач’’ 

Одговорни за реализацију : − ЗЗ ’’Ливач’’ 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ДАЉИНСКО ГРИЈАЊЕ 

 

Пројекат /активност број : 5, (58) 

Назив пројекта / активности : Увођење система наплате према потрошеној количини 

енергије 

Кратак опис / коментар : Постојећи систем наплате гријања преко површине гријаног 

простора замијенити системом наплате према потрошеној 

количини топлоте која је много стимулативнија за уштеду 

топлотне енергије и примјену ЕЕ мјера. 

Циљеви : − Смањење потрошње топлотне енргије и енергента 

− Промјена навика и провођење ЕЕ принципа 

Процјењена уштеда енергије : 26,23 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 7,32 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2013. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2015. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

48.000 КМ (24.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / t CО2) : 

6557.3 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 
− Уградња калориметара за сваку потрошачку јединицу у 

систему централног гријања 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− власници објеката 

− КП ’’Будућност’’ 

Одговорни за реализацију : − Општина Лакташи – Одјељење за стам.-ком. послове 

− КП „Будућност“ 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : СЕКТОР ДАЉИНСКОГ ГРИЈАЊА 

 

Пројекат /активност број : 5, (59) 

Назив пројекта / активности : Даљинско гријање – топлификација Лакташа (изградња 

новог система који ће користити: геотермалну енергију, а 

као помоћно гориво користити биомасу (клаонички отпад и 

/или отпад из пољопривреде и шумарства) 

– мјера из стратегије развоја 2007. – 2015. 

Кратак опис / коментар : 

 

Топлификација Лакташа би се вршила у двије фазе. У првој 

фази би се постојећи систем даљинског гријања замијенио са 

новим системом са когенерацијом. Као енергент би се умјесто 

лож уља користила геотермална енергија, а као помоћно гориво 

клаонички отпад и биомасу из пољопривреде и шумарства.  

Укупан конзум Лакташа износи 18,4 МW за фазу 1 и 34,4 МW 

за фазу 2 на пројектној температури -20
о
 C. 

SEAP-ом је обухвачена фаза 1 којом би се покрило уже језгро 

насеља са административним, здравственим, пословним и 

стамбеним објектима, а касније би се према потребама и 

могућностима обухват ширио. 

Систем за даљинско гријање би се састојао од: 

- топлотних пумпи вода-вода укупног капацитета 14,4 МWt 

- постројења за сагоријевање животињског отпада и биомасе 

из пољопривреде и шумарства капацитета 8 МWt (на 

подручју општине Лакташи се генерише 20 тона 

животињског отпада по дану) 

- производња електричне енергије 5 МWe 

Производња топлотне енергије износи 50.400 МWх/год., а 

електричне енергије 43.800 МWh/год. 

Због преласка великог броја објеката са индивидуалног система 

гријања на даљински систем предвиђа се смањење потрошње 

топлотне енергије до 5 %. 

Циљеви : − Смањење употребе фосилних горива 

− Побољшање квалитета  ваздуха у насељу Лакташи 

− Повећање употребе ОИЕ 

Процјењена уштеда 

енергије/производња енергије из ОИ 

: 

Уштеда топлотне енергије : 2520  МWh 

Производња топлотне енергије из ОИ : 50.400 МWh 

Производња електричне енергије из ОИ : 43.800 МWh 

 

Процјењена редукција емисије CО2 : Из топлотне енергије : 22.370  t CО2 

Из електричне енергије : 33.419  t CО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2018. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2025. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

10.000.000 КМ (5.000.000 евра) 

 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / t CО2) : 

Из топлотне енергије: 447 

Из електричне енергије: 299.2 



43 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

− Могућност кориштење геотермалне енергије 

− Велике количине приступачног енергента из биомасе 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине 

− кредитна средства: EBRD, EIB 

− фондови ЕУ 

− ESCO финансирање 

Одговорни за реализацију : − Одјељење за стамбено- комуналне послове 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : СЕКТОР ДАЉИНСКОГ ГРИЈАЊА 

 

Пројекат /активност број : 5, (60) 

Назив пројекта / активности : Изградња секундарне мреже гасних инсталација 

– мјера из стратегије развоја 2007. – 2015. 

Кратак опис / коментар :  

Циљеви : − Смањење употребе фосилних горива 

− Побољшање квалитета  ваздуха у насељу Лакташи 

Процјењена уштеда енергије : Изражено у МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : Изражено у t CО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2017. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2027. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

Веома сложена мјера за чију процјену инвестицијских 

пројеката потребно је провести додатне анализе и израдити 

студију изводљивости. 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / t CО2) : 

--- 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 
− Изградња примарног гасовода који је планиран 

Просторним планом РС 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− кредитна средства: EBRD, EIB 

− фондови ЕУ 

− ESCO финансирање 

Одговорни за реализацију : − Одјељење за стамбено- комуналне послове 

Одговорни за мониторинг : − Дефинисати  особу, одјељење или фирму надлежну за 

активност 

 



45 

 

Област дјеловања : ПЛАНИРАЊЕ КОРИШТЕЊА ЗЕМЉИШТА 

 

Пројекат /активност број : 6, (61) 

Назив пројекта / активности : Интеграција принципа ЕЕ у просторно-планску 

документацију општине 

Кратак опис / коментар :  

Циљеви : −  

Процјењена уштеда енергије : Нема директног утицаја на смањење потршње енергије,  

односно повећање кориштења ОИЕ. 

Процјењена редукција емисије CО2 :  0 t  CО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

Нема инвестиције  

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / t CО2) : 

--- 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

--- 

Извор средстава за реализацију : -- 

Одговорни за реализацију : − Одјељење за просторно уређење 

− Овлаштене установе за израду ПП документације 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ПЛАНИРАЊЕ КОРИШТЕЊА ЗЕМЉИШТА 

 

Пројекат /активност број : 7, (62) 

Назив пројекта / активности : Успостављање мониторинг станице за контролу квалитета 

ваздуха 

Кратак опис / коментар : У цљу працења имплементације и мониторинга активности 

предвидјених SEAP мјерама,неопходно је успоставити 

мониторинг квалитета ваздуха на подруцју локалне заједнице 

постављањем аутоматске станице за континуирано мјерење 

полутаната у ваздуху. На овај нацин омогуцице се 

працењаеквалитета ваздуха након имплементације пројеката 

којима је предвидјено смањење емисије CО2 и других 

полутаната у ваздуху. 

Циљеви : − Мониторинг SEAP активности 

− Працење загадјења ваздуха 

Процјењена уштеда енергије : Нема директног утицаја на смањење потршње енергије,  

односно повећање кориштења ОИЕ. 

Процјењена редукција емисије CО2 : 0  t CО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

240.000КМ (120.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / t CО2) : 

--- 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 
− Стручни кадар 

Извор средстава за реализацију : − Буџет Општине Лакташи 

− Фонд за заштиту животне средине 

− мађународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

Одговорни за реализацију : − Одјељење за просторно уређење 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ПЛАНИРАЊЕ КОРИШТЕЊА ЗЕМЉИШТА 

 

Пројекат /активност број : 6, (63) 

Назив пројекта / активности : Садња дрвореда и повећање зелених површина и паркова у 

урбаним дијеловима општине 

Кратак опис / коментар : Планира се повећати зелене површине у урбаном дијелу 

општине за 1 hа садњом дрвореда и паркова. 

Циљеви : − Повећање зелене површине у урбаном дијелу општине 

− Смањење емисије CО2 

Процјењена уштеда енергије : Нема директног утицаја на смањење потршње енергије,  

односно повећање кориштења ОИЕ. 

Процјењена редукција емисије CО2 : 22,93  t CО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

20.000 КМ/год (10.000 €/год) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / t CО2) : 

872.2 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 
− Стручни кадар 

Извор средстава за реализацију : − Буџет Општине Лакташи 

Одговорни за реализацију : − Одјељење за стамбено- комуналне послове 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Пројекат /активност број : 7, (64) 

Назив пројекта / активности : Доношење процедура, препорука и стандарда за поступке 

јавне набавке 

Кратак опис / коментар : Доношење процедура, препорука и стандарда за поступке јавне 

набавке: роба, услуга и извођење радова, са циљем примјене 

ОИЕ и принципа ЕЕ 

Циљеви : −  

Процјењена уштеда енергије : Нема директног утицаја на смањење потршње енергије,  

односно повећање кориштења ОИЕ. 

Процјењена редукција емисије CО2 : 0 t CО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2014. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

4.000КМ (2.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / t CО2) : 

--- 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

 

Извор средстава за реализацију : − Буџет Општине Лакташи 

Одговорни за реализацију : − Одјељење за стамбено- комуналне послове 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : РАД СА ГРАЂАНИМА И ОСТАЛИМ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА 

 

Пројекат /активност број : 8, (65) 

Назив пројекта / активности : Успостављање инфо тачке за енергетску ефикасност и 

примјену ОИЕ 

Кратак опис / коментар : Општина Лакташи ће основати „ЕЕ - инфо тачку“ у оквиру 

постојеће организације, а чији циљ ће бити да сва 

заинтересована лица, од грађана до потенцијалних инвеститора, 

могу добити потребне информације и одговоре на питања у 

вези енергетске ефикасности и примјене обновљивих извора 

енергије. У склопу инфо тачке дијелиће се пропагандни 

материјал, корисне брошуре и упутства, приказивати видео 

садржај, промовисати нови материјали и технологије, што ће 

све постепено доприносити већој примјени ЕЕ мјера и употреби 

ОИЕ. 

Циљеви : − Подизање нивоа знања у примјени ЕЕ мјера и ОИЕ  

− Промјена понашања и усвајање нових навика 

− Примјена ЕЕ мјера од почетне фазе изградње зграда 

Процјењена уштеда енергије : Нема директног утицаја на смањење потршње енергије,  

односно повећање кориштења ОИЕ. 

Процјењена редукција емисије CО2 : 0 t CО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2013. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

96.000 КМ (48.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / t CО2) : 

--- 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 
− Стручни кадар 

Извор средстава за реализацију : − Буџет Општине Лакташи 

− Фонд за заштиту животне средине 

− мађународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

Одговорни за реализацију : − Канцеларија за локални економски развој  

− Одјељење за просторно уређење 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : РАД СА ГРАЂАНИМА И ОСТАЛИМ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА 

 

Пројекат /активност број : 8, (66) 

Назив пројекта / активности : Образовање: запослених, ученика, просвјетних радника и 

становништва 

Кратак опис / коментар : Континуирани вршити образовање циљних група: запослених у 

зградама у надлежности Општине, ученика, просвјетних 

радника, као и становништва, као посебне групе која треба да 

реализује већину мјера и активности из SEAP-а. Могући видови 

едукације су: 

− Радионице и семинари за запослене/кориснике зграда у 

власништву Општине 

− Подстицање организације међуразредних основношколских 

такмичења на тему ЕЕ и ОИЕ са занимљивим наградама за 

побједнике 

− Програм образовања о ЕЕ и ОИЕ за просвјетне раднике 

− Учимо како се штеди енергија – за дјецу предшколског и 

школског узраста 

− Организација предавања у појединим насељима на тему ЕЕ 

Циљеви : − Повећање примјене ЕЕ мјера 

− Промјена понашања потрошача 

Процјењена уштеда енергије : 1% стамбени, 3% јавни сектор 

1512.06 МWh + 1444.74МWh = 2956.80 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : 1% стамбени, 3% јавни сектор 

466.26 tCО2 + 835.43 tCО2 = 1301.69 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

10.000 КМ /год  (5.000 €/год) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / t CО2) : 

7.68 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

− Развијен НВО сектор 

− Људски ресурси 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине 

− међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

Одговорни за реализацију : − Канцеларија за локални економски развој 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : РАД СА ГРАЂАНИМА И ОСТАЛИМ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА 

 

Пројекат /активност број : 8, (67) 

Назив пројекта / активности : Континуирано информисање потрошача о начинима 

енергетских уштеда и другим енергетским информацијама 

на полеђини рачуна, електронских адреса, формулара, 

захтјева, образаца, коверата, брошура и сл. 

Кратак опис / коментар : На полеђини рачуна информисати потрошаче електричне 

енергије и воде  о начинима енергетских уштеда и других 

уштеда што ће довести до промјене понашања и примјене мјера 

уштеде. На поштанском и информативном материјалу 

штампати кратку паролу која ће пренијети поруку о ЕЕ и ОИЕ 

грађанима.  

Циљеви : − Подизање јавне свијести грађана 

Процјењена уштеда енергије : 1 %  (зградарство) 

1993.64 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : Изражено у t CО2 

744.73 tCО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

Примјена ове мјере не захтијева додатна новчана средства. 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / t CО2) : 

--- 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 
− Одлука – одобрење начелника 

Извор средстава за реализацију : − Буџет Општине Лакташи 

− Фонд за заштиту животне средине 

Одговорни за реализацију : − Кабинет Начелника 

− Електродистрибуција 

− КП Будућност Лакташи 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : РАД СА ГРАЂАНИМА И ОСТАЛИМ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА 

 

Пројекат /активност број : 8, (68) 

Назив пројекта / активности : Провођење тематских промотивно – информативнох 

кампања с циљем подизања свијести грађана о ЕЕ у 

зградама 

Кратак опис / коментар : Подизање свијести грађана о ЕЕ у зградама вршити путем 

осмишљених и намјенски  планираних кампања на поједине 

теме, и то путем медија, ТВ и радио емисија, текстова, плаката, 

џинглова, реклама у медијима, инфо пултова и слично. Могуће 

теме кампање су: 

− Како направити ЕЕ кућу?; 

− Реконструкција зграде на принципима ЕЕ; 

− Енергетски цертификати; 

− Мјере ЕЕ у кућама; 

− Ознаке ЕЕ на кућанским апаратима; 

− И „станд бy“ мод троши енергију!; 

− Штедљива унутрашња расвјета; 

− Гријање на биомасу; 

− Соларни колектори; 

− Топлинске пумпе; 

− Шта је то нискоенергетска кућа?; 

− Шта је то пасивна кућа?; итд... 

Циљеви : − Подизање свијести грађана – промјена понашања и 

подизање стандарда градње 

Процјењена уштеда енергије : Нема директног утицаја на смањење потршње енергије,  

односно повећање кориштења ОИЕ. 

Процјењена редукција емисије CО2 : 0 t CО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2012. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

4.000КМ/год (2.000 €/год)  

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / t CО2) : 

--- 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 
− Кадровско јачање сектора за односе са јавношћу 

Извор средстава за реализацију : − буџет Општине Лакташи 

− буџет Владе РС 

− Фонд за заштиту животне средине и ЕЕ 

− међународни донатори: GIZ, UNDP, USAID 

Одговорни за реализацију : − Канцеларија за локални економски развој  

− НВО 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : РАД СА ГРАЂАНИМА И ОСТАЛИМ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА 

 

Пројекат /активност број : 8, (69) 

Назив пројекта / активности : Израда и континуирано одржавање сајта за информисање 

грађана о СЕАП-у Лакташа 

Кратак опис / коментар : Интерфејс портал – према становништву које мора бити 

константно стимулисано да прихвати и задржи навике које им 

желимо импутирати. Тај сајт би садржао интересантне, лако 

схватљиве, кратке и једноставне информације о потрошњи 

енергије и емисији  CО2. Мјере требају бити приказане и са 

аспекта потрошача, односно као тачно остварена уштеда у 

новцу, за појединца и заједницу. 

Циљеви : − Едукација становништва 

− Јачање свијести о штетности емисија CО2 

− Промјена начина понашања 

Процјењена уштеда енергије : Нема директног утицаја на смањење потршње енергије,  

односно повећање кориштења ОИЕ. 

Процјењена редукција емисије CО2 : 0 t CО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2013. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

1.000КМ/ год (500 €/год) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / t CО2) : 

--- 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

                                --- 

Извор средстава за реализацију : − Буџет Општине Лакташи 

− Фонд за заштиту животне средине 

Одговорни за реализацију : − Канцеларија за локални економски развој 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : РАД СА ГРАЂАНИМА И ОСТАЛИМ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА 

 

Пројекат /активност број : 8, (70) 

Назив пројекта / активности : Увођење правила 50-50% уштеде 

Кратак опис / коментар : За зграде, односно установе у директној надлежности Општине, 

увести правило по коме се 50% финансијских средстава 

оствареним уштедама у енергетској потрошњи, у односу на 

планирани буџетски прорачун, установа задржава за 

реализацију својих пројеката. Искуства показују да примјена 

правила 50-50% даје јаку мотивацију корисницима зграда ( 

вртићи и др. установе ) да остварују енергетске уштеде, што 

резултира промјеном понашања и смањењу потрошње енергије, 

не нарушавајући комфор корисника зграда. 

Циљеви : − Промјена понашања и усвајање нових навика у области ЕЕ 

− Смањење потрошње енергије 

− Смањење емисије CО2 

Процјењена уштеда енергије : 10% укупне енергије за зграде у надлежности Општине 

242.03 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : Изражено у t CО2 

108.43 t CО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2014. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

Нису потребна средства 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / t CО2) : 

--- 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

− Утврђивање почетног стања потрошње енергије и 

енергената за зграде у надлежности Општине 

− Разрада механизма подстицаја 

− Постављање термометара у гријане просторије 

Извор средстава за реализацију : − Буџет Општине Лакташи 

Одговорни за реализацију : − Канцеларија за локални економски развој 

− Одјељење за финансије 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО 

 

Пројекат /активност број : 9, (71) 

Назив пројекта / активности : Кориштење геотермалне воде у пластеничкој производњи 

биљака 

Кратак опис / коментар : На подручју општине Лакташи постоје двије локације (Лакташи 

и Слатина) са изузетно повољним могућностима кориштења 

употребљене геотермалне воде из бањских комплекса, у 

пољопривредне сврхе односно за загријавање стакленика и 

пластеника. Могућност кориштења геотермалне енергије у ове 

сврх није ограничена на поменуте локације и начине. 

Циљеви : − Подстицање пољопривредне производње 

− До 2020. подићи најмање 2 hа пластеника који ће за 

загријавање користити геотермалну енергију 

Процјењено кориштење ОИЕ : Производња енергије из ОИЕ: 6480 МWh 

Процјењена редукција емисије CО2 : Остварене уштеде не улазе у базни инвентар 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2013. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

200.000 КМ (100.000 €) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / t CО2) : 

--- 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

 

Извор средстава за реализацију : − Приватни инвеститори 

− Буџет Владе РС 

− Буџет Општине Лакташи 

Одговорни за реализацију : − Одсјек за пољопривреду 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 
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Област дјеловања : ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО 

 

Пројекат /активност број : 9, (72-73) 

Назив пројекта / активности : Увођење подстицаја за пошумљавање 

Кратак опис / коментар : Потребно је покренути иницијативу са заинтересованим 

власницима земљишта, према налдежним органима да се уведу 

подстицаји за повећање шумских површина. Општина Лакташи 

ће из властитих средстава суфинанцирати такве пројекте. На 

подручју наше општине постоје знатне површине земљишта 

погодне за подизање шумских плантажа. Пројекте треба 

реализовати кроз двије линије подршке власницима: 

72. Увођење подстицаја за пошумљавање приватних посједа 

неперспективних за пољопривреду 

73. Увођење подстицаја за подизање шумских плантажа топола 

и других брзорастућих врста 

Циљеви : − Повећање површине под шумским културама у приватном 

власништву за 2 hа годишње 

− У 2020.години биће 14hа * 3m3/hа* 0,5t/m3*0,5C*3,67 

(tCО2) 

Процјењена уштеда енергије : --- 

Процјењена редукција емисије CО2 

(понор): 

38,54 t CО2 

Процијењено вријеме почетка 

реализације : 

2013. 

Процијењено вријеме завршетка 

реализације : 

2020. 

Процијена неопходних средстава за 

реализацију : 

20.000КМ/год (10.000 €/год) 

Индикатор финансијске 

атрактивности (КМ / t CО2) : 

518.9 

Неопходни ресурси или предуслови 

за реализацију : 

 

Извор средстава за реализацију : − Агенција за шумарство РС 

− Фонд за заштиту животне средине РС 

− Буџет Општине Лакташи 

Одговорни за реализацију : − Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

Одговорни за мониторинг : − Канцеларија за локални економски развој 

 

 

 

 

 

 


