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ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА  

„Ефикасност система енергетског менаџмента у јавном сектору” 

18. фебруар 2021. године 

 

Стратешким документима Република Србија се обавезала да оствари уштеде финалне 

потрошње енергије. Расходи за енергетске услуге бележе тренд раста и значајна су ставка у 

буџетима субјеката јавног сектора. У периоду 2014-2018. године расходи за енергетске услуге 

просечно годишње су износили око 20,7 милијарде динара. Законом о ефикасном коришћењу 

енергије, предвиђено је успостављање система енергетског менаџмента, као једне од основних 

мера за уштеду енергије. Овим системом се, кроз организовано управљање енергијом, 

сагледавањем потрошње и анализом, стварају услови за идентификацију веће потрошње 

енергије и предузимање адекватних мера и активности за уштеду.  

Систем енергетског менаџмента је код органа државне управе успостављен само код 

Управе за заједничке послове републичких органа, док код осталих органа државне управе, 

других органа Републике Србије, организација за обавезно социјално осигурање, органа 

аутономне покрајине као и код 38% јединица локалне самоуправе, овај систем није 

успостављен. Проблем је препознат и од стране Владе РС, због чега је у Програму економских 

реформи истакнута неопходност увођења система енергетског менаџмента у јавном сектору. 

Програмом је наведено да Србији недостаје систем одрживог финансирања за мере уштеде 

енергије и да је потребно повећати капацитете за рад Буџетског фонда за унапређење енергетске 

ефикасности. 
 

Имајући у виду наведено, циљ ове ревизије био је да утврдимо да ли је Министарство 

рударства и енергетике обезбедило услове и надзор над успостављањем и функционисањем 

система енергетског менаџмента код обвезника у јавном сектору и у којој мери су обвезници 

успоставили овај систем.   

 

Ревизијом су обухваћене активности, надлежности и улога субјеката система енергетског 

менаџмента у јавном сектору у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије, и то: 

 

- Министарства рударства и енергетике, као министарства које организује, 

спроводи и прати функционисање система енергетског менаџмента и реализацију циљева 

система , 



2 

- Управе за заједничке послове републичких органа, као заједничког обвезника 

система енергетског менаџмента више државних органа који надлежности обављају у објектима 

за које Управа плаћа расходе за енергетске услуге и  

- Града Новог Сада, као јединице локалне самоуправе - обвезника система 

енергетског менаџмента.  

Након спроведене ревизије утврдили смо следеће:  

Ниједно значајно побољшање система енергетског менаџмента није могуће без 

залагања свих субјеката јавног сектора. 

У наставку су дати закључци и налази до којих смо дошли у поступку ревизије: 

Закључак 1: Министарство рударства и енергетике je највећим делом обезбедило услове 

за функционисање система енергетског менаџмента у јединицама локалних самоуправа, али не 

и код других субјеката јавног сектора. 

 Министарство рударства и енергетике је донело најважнија подзаконска 

акта, спровело едукативне и промотивне активности о значају и функционисању система 

енергетског менаџмента у јединицама локалних самоуправа, али не и код других субјеката 

јавног сектора. 

 Министарство рударства и енергетике је успоставило информационе 

системе енергетског менаџмента, али обвезници у јавном сектору их не користе у довољној 

мери. 

 

 

Закључак 2: Већина изабраних обвезника система енергетског менаџмента је именовала 

енергетског менаџера, али има простора за побољшање ефикасног управљања потрошњом 

енергије.  

 Иако је већина изабраних обвезника система енергетског менаџмента 

именовала енергетског менаџера, потребно је донети планска докумената којима би се утврдила 

политика ефикасног коришћења енергије.  

 Обвезници система енергетског менаџмента нису у потпуности 

успоставили управљање потрошњом енергије на начин континуираног планирања, праћења, 

анализе, извештавања и надзора.  

 Изабране јединице локалне самоуправе су обезбедиле реализацију 

пројеката за енергетску ефикасност, али уштеде нису постигнуте у довољној мери. 

 

 

Закључак 3: Министарство рударства и енергетике не користи у потпуности капацитет 

надзора над успостављањем и спровођењем активности система енергетског менаџмент. 

 Иако постоје извесни помаци у виду формирање контролних листа за 

систем енергетског менаџмента, потребно је успоставити свеобухватан инспекцијски надзор. 

 Неопходно је повећати надзор над управљањем пројектима у области 

ефикасног коришћења енергије у јединицама локалне самоуправе. 

 МРЕ је активан учесник вођења политике ефикасног коришћења енергије, 

али не координира са свим обвезницима система подједнако. 

Државна ревизорска институција је у циљу успостављања ефикаснијег система 

енергетског менаџмента у јавном сектору, субјектима ревизије дала одговарајуће препоруке. 


