РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност система
енергетског менаџмента у јавном сектору“

Ниједно значајно побољшање система енергетског менаџмента
није могуће без залагања свих субјеката јавног сектора
Трошкови за енергетске услуге бележе тренд раста и значајна су ставка у буџетима субјеката
јавног сектора. Законом о ефикасном коришћењу енергије уређено је успостављање система
енергетског менаџмента, као једне од основних мера за уштеду енергије. Од свих државних
органа систем је успостављен само у Управи за заједничке послове републичких органа и 62%
јединица локалне самоуправе - обвезника система. Код осталих субјеката јавног сектора обвезника система, није успостављен.
Шта је систем
енергетског
менаџмента?

Систем организованог управљања енергијом са
циљем да се постигне рационално коришћење
енергије уз што мање трошкова.

Зашто систем
енергетског
менаџмента?

• уштеда енергије и смањени трошкови за енергију
• подстицање одговорног понашања према енергији
• спровођење мера за ефикасно коришћење енергије

Министарство рударства и енергетике (даље: МРЕ) je
највећим делом обезбедило услове за функционисање система
енергетског менаџмента у јединицама локалних самоуправа, али не и
код других субјеката јавног сектора. Систем је делимично
успоставила Управа за заједничке послове републичких органа и 62%
јединица локалне самоуправе. Остале субјекте јавног сектора
(организације обавезног социјалног осигурања) Закон о ефикасном
коришћењу енергије није дефинисао као обвезнике система. МРЕ је
успоставило информационе системе за потребе система енергетског
менаџмента, али обвезници их не користе у довољној мери. Годишње
извештаје о остваривању циљева уштеде енергије, обвезници већином
не достављају, због чега МРЕ не располаже подацима о укупним
уштедама енергије у јавном сектору. Финансирање пројекта
ефикасног коришћења енергије из Буџетског фонда за унапређење
енергетске ефикасности вршено је у јединицама локалних
самоуправа, не и код осталих субјеката јавног сектора, због
недовољних финансијских средстава и људских ресурса. МРЕ није
предложило Влади РС да донесе Четврти Акциони план за енергетску
ефикасност за период након 2018. године, којим би утврдило циљеве
за уштеду енергије и мере за њихово достизање.
Већина изабраних обвезника система је именовала
енергетског менаџера, али нису донели планска документа којима би
утврдили политику ефикасног коришћења енергије, па постоји ризик
да политика није постављена на ефикасан начин. Управљање
потрошњом енергије нису у потпуности успоставили на начин
континуираног планирања, праћења, анализе, извештавања и надзора..
Потрошња енергије након спроведених енергетских санација у
периоду 2017-2019. године, није смањена у свим објектима.
МРЕ није спровело инспекцијски надзор над успостављањем и
функционисањем система енергетског менаџмента. Надзор над
управљањем пројектима у области ефикасног коришћења енергије
неопходно је повећати и од корисника средстава захтевати извештај о
оствареној уштеди енергије.

Препоруке
Државна ревизорска институција
је, између осталих, дала следеће
препоруке:
Министарству рударства и
енергетике да:
 настави са активностима у
оквиру своје надлежности у
циљу измене Закона о
ефикасном коришћењу
енергије;
 предложи Влади доношење
Четвртог акционог плана за
енергетску ефикасност;
 организује едукативне и
промотивне активности у
функцији јачања свести о
потреби ефикасног коришћења
енергије и потреби
успостављања система код свих
субјеката јавног сектора, уз
праћење ефеката;
 кроз вршење инспекцијског
надзора обезбеди реализацију
обавеза обвезника система
енергетског менаџмента.
Управи за заједничке послове
републичких органа да:
 донесе програм и план
енергетске ефикасности;
 достави Министарству
рударства и енергетике
годишње извештаје о
остваривању циљева уштеде
енергије.
Граду Новом Саду да:
 донесе програм и план
енергетске ефикасности
 у Информациони систем
енергетског менаџмента унесе
и прати податке о потрошњи
енергије за јавно осветљење

