Градоначелник града Београда, дана 31.08.2018. године, на основу члана 63. Закона о
ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“, бр. 25/13), члана 64-67. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15– др. Закон, 103/15 и 99/2016) и члана 52. Статута
града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10 и 23/13, 7/16 - одлука
УС), а у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2018. годину („Службени лист
града Београда“, број 95/17 и 64/18) и Решењем о оснивању Буџетског фонда за
енергетску ефикасност града Београда („Службени лист града Београда“, број 122/16 и
74/17), донео је
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ
ЕФИКАСНОСТ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

I
Овим програмом утврђује се обим, расподела и коришћење средстава Буџетског фонда
за енергетску ефикасност града Београда (у даљем тексту: Фонд) за 2018. годину
намењених за реализацију планова, програма, пројеката и других активности у области
унапређења система енергетске ефикасности и примене обновљивих извора енергије, а
у циљу уштеде топлотне и електричне енергије и енергената у граду Београду у 2018.
години.
Средства Буџетског фонда за енергетску ефикасност града Београда за 2018. годину,
одобрена су у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2018. годину („Службени
лист града Београда“, број 95/17 и 64/18), као и Финансијским планом прихода и расхода
Секретаријата за енергетику за 2018. годину, у оквиру раздела 16 - Секретаријат за
енергетику, глава 16.1 – Буџетски фонд за енергетску ефикасност града Београда,
програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, програмска
активност 0501-0001 – Енергетски менаџмент, функција 436 – Остала енергија, извор
финансирања 01 – приходи из буџета, у укупном износу од 26.698.000,00 динара.
Наведена средства су распоређена на следећи начин, и то на:
-

економској класификацији 423599 - Остале стручне услуге, укупно oдобрена
средства износе 26.698.000,00 динара.

II
У току 2018. године планиране су активности на финансирању израде енергетске
типологије зграда на територији града Београда, а у складу са надлежностима које су
утврђене Одлуком о Градској управи града Београда. У циљу реализације планиране
активности Секретаријат за енергетику спровешће поступкак јавне набавке: Израда
енергетске типологије зграда на територији града Београда.
III
Средства из тачке I овог програма користиће се у складу са ближом наменом утврђеном
Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата за енергетику за 2018. годину,
за финансирање активности чија ће реализација започети током 2018. године, и то:

НАМЕНА
Активност /назив плана, програма или пројекта

Израда енергетске типологије зграда на територији града Београда –
Типологија зграда подразумева структурирaњe грaђeвинскoг фoндa згрaдa Бeoгрaдa,
сa aспeктa материјално енергетских карактеристика. Фoрмирaњe типoлoгиje
представља неопходну инфромациону базу за унaпрeђeњe грaђeвинскoг фoндa, кoje
имa зa циљ пoбoљшaњe eнeргeтскe eфикaснoсти згрaдa, a oдaтлe и смaњeњe eмисиje
CO2 кao jeднoг oд oснoвних гaсoвa кojи фoрмирajу eфeкaт стaклeнe бaштe. Пoрeд тoгa
штo eнeргeтскa типoлoгиja oмoгућaвa сaглeдaвaњe квaлитeтa стамбених згрaдa у
Бeoгрaду, oнa oмoгућaвa дa сe прoцeни и уштeдa у пoтрoшњи eнeргиje кoja сe мoжe
oствaрити у прoцeсу eнeргeтскe сaнaциje згрaдa. Израда Типологије подразумева
свеобухватну активност, подељену на више фаза, у трајању од три године.
Иницијална активност за израду Типологије је прикупљање података у области
рационалног коришћења енергије. Ова активност подразумева сарадњу са локалним
органима, дефинисање извршиоца прикупљања података, потребне документације,
упитника и анкета, обилазак терена и сакупљање рачуна за енергенте и воду. Затим
следи категоризација- класификација објеката, према намени и према површини. Тиме
ће бити створени услови за израду мапе општина са уцртаним снимљеним објектима и
избор меродавног статистичког узорка по категоријама и њихово детаљно снимање,
прикупљање података и идентификација постојећег стања.
У следећој фази израде Типологије биће обрађени прикупљени подаци,
идентификоваће се мере енергетске ефикасности и дефинисаће се пројекција могућих
уштеда у потрошњи енергије применом тих мера у сектору зградарства на
статистичком узорку и на целокупној територији градских општина. Користећи податке
из Типологије урадиће се елаборати зграда које су енергетски неефикасне и
дефинисаће се оптимални пакети мера за побољшање енергетске ефикасности према
дефинисаним приоритетима и процена финансијског аспекта предложених мера.
Након израде Типологије приступиће се изради и имплементацији акционог плана за
унапређење енергетске ефикасности у стамбеним зградама, којим ће се дефинисати
конкретне активности за примену предложених мера за побољшање енергетске
ефикасности у стамбеним зградама на територији града Београда: обезбеђење
средстава, информисање грађанства, прикупљање захтева, обука енергетских
менаџера у градским општинама, контрола примене одобрених средстава,
континуирано прикупљање и упоређивање података о потрошњи енергије, јавно
презентовање постигнутих уштеда, подстицање пилот пројеката у градским општинама
и креирање нових подстицајних мера за повећење енергетске ефикасности стамбених
зграда.
Укупно опредељена средства за ове намене у 2018. години, износе 22.248.333,33
динара, док планирана средства у 2019. години за ове намене износе 833.333,33
динара, у 2020. години планирана средства за ове намене износе 833.333,33 динара, у
складу са Одлуком о финансирању програма, пројеката и активности корисника
средстава буџета града Београда у 2019. и 2020. години („Службени лист града
Београда“, број 95/17 и 64/18).
IV
Програм коришћења средстава, у обиму из тачке III овог програма, је у оквиру
одобрених средстава из буџета града Београда за 2018. годину, у складу са усвојеним
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Финансијским планом Секретаријата за енергетику за 2018. годину, у коме су
опредељена средства за финансирање Буџетског фонда за енергетску ефикасност
града Београда.
Ради вођења националне евиденције о коришћењу средстава из Фонда, Секретаријат
за енергетику ће достављати Министарству рударства и енергетике годишњи извештај
о предузетим активностима.
V
Активности из тачке III овог програма извршиће се у складу са важећим законским и
другим прописима и актима којима је регулисана свака појединачна активност.
VI
Исплату средстава за реализацију активности из
градоначелник града Београда посебним закључцима.

овог

програма

одобрава

VII
Даном објављивања овог програма престаје да важи Програм коришћења средстава
Буџетског фонда за енергетску ефикасност Града Београда за 2017. годину („Службени
лист града Београда“ број 14/2017).
VIII
Овај програм се објављује у „Службеном листу града Београда“ и на интернет страници
града Београда.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 3-6012/18-Г – 31. август 2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Проф. др Зоран Радојичић, с.р.

Достaвити:
- Кабинету градоначелника
- Секретаријату за енергетику
- Секретаријату за финансије
- Градском правобранилаштву града Београда
- Секретаријату за скупштинске послове и прописе
- Писарници

За тачност отправка
вршилац дужности заменика начелника Градске управе
града Београда – секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Наташа Ђукић,с.р.
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