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Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ РАСВЈЕТОМ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је, на основу Закона о
ревизији јавног сектора Републике Српске, а у складу са ISSAI стандардима
ревизије, релевантне за ревизију учинка, провела ревизију учинка ''Управљање
јавном расвјетом у Републици Српској''.
Основна сврха ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли постојеће мјере
и активности јединица локалне самоуправе и других надлежних институција на
управљању јавном расвјетом доприносе унапређењу функционалности јавне
расвјете и смањењу трошкова јавне расвјете.
Ревизијом су обухваћене јединице локалне самоуправе које су надлежне за
функционисање система јавне расвјете на својој територији, Mинистарство
енергетике и рударства, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и
екологију и Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност, који имају
наглашене улоге и надлежности у области енергетске ефикасности.
Ревизијом је обухваћен период од 2016. до 2019. године.
Ревизијом је утврђено да у управљању јавном расвјетом није, у довољној мјери,
успостављен ефикасан систем који би омогућио повећање функционалности и
смањење трошкова јавне расвјете.
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је, у складу са
одредбама Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске, доставила Нацрт
извјештаја Mинистарству енергетике и рударства, Министарству за просторно
уређење, грађевинарство и екологију, Фонду за заштиту животне средине и
енергетску ефикасност и јединицама локалне самоуправе обухваћених узорком.
Примједбе на Нацрт извјештаја доставило је Министарство енергетике и рударства.
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске je са дужном пажњом
размотрила достављене примједбе и утврдила да не постоји основ за прихватање
истих. У складу са тим, у односу на Нацрт извјештаја, измјена у коначном извјештају
ревизије учинка није било.
Коначан извјештај је достављен свим институцијама којима се у складу са Законом
о ревизији јавног сектора Републике Српске треба доставити. Извјештај ће бити
доступан јавности путем интернет странице Главне службе за ревизију јавног
сектора Републике Српске, www.gsr-rs.org.
Извјештај садржи препоруке упућене Влади Републике Српске, Mинистарству
енергетике и рударства, Министарству за просторно уређење, грађевинарство и
екологију, Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност и јединицама
локалне самоуправе.
Главни ревизор је донио Одлуку да се проведе ова ревизија. Ревизију је провео
ревизорски тим у саставу Дарко Билић, вођа ревизорског тима, Владимир
Кременовић, члан ревизорског тима и Рајко Врањеш, члан ревизорског
тима.

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА
РС

Република Српска

БиХ

Босна и Херцеговина

Влада

Влада Републике Српске

ГСРЈС РС
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ЈР

Јавна расвјета

ЗКП

Заједничка комунална потрошња

МЕР

Министарство енергетике и рударства

МПУГЕ

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Фонд

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност

ЈЛС

Јединица локалне самоуправе

КМ

Конвертибилна марка

ЕЕ

Енергетска ефикасност

АП ЕЕ

Акциони план енергетске ефикасности Републике Српске/ јединице
локалне самоуправе

ОИЕ

Обновљиви извори енергије
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ПРЕДГОВОР
Према ISSAI оквиру ревизије, ревизија јавног сектора подразумијева три врсте
ревизије: ревизију финансијских извјештаја, ревизију усклађености и ревизију
учинка.1
Ревизије учинка које проводе врховне ревизорске институције су независна,
објективна и поуздана испитивања владе, владиних и других институција јавног
сектора, односно програма, активности и процеса у надлежности владе и владиних
институција у погледу економичности, ефикасности и ефективности. Принципи
економичности, ефикасности и ефективности могу се дефинисати на сљедећи
начин:2
Принцип економичности подразумијева свођење трошкова ресурса на
најмању могућу мјеру. Коришћени ресурси требају бити на располагању
правовремено, у одговарајућој количини и уз одговарајући квалитет те по
најбољој цијени;
Принцип ефикасности подразумијева најбоље могуће искоришћавање
расположивих ресурса. Везан је за однос коришћених ресурса и излазних
вриједности остварених у погледу количине, квалитета и рокова;





Принцип ефективности односи се на испуњавања постављених циљева и
постизање предвиђених резултата.



Поред термина ревизија учинка, у теорији и пракси ревизије појављују се и други
термини, као ревизија успјеха/успјешности, ревизија економичности, ефикасности и
ефективности (ревизија 3Е) и ревизија вриједности за новац. Поменути термини у
ревизијској терминологији суштински имају исто значење.
У основи, ревизијом учинка даје се одговор на сљедећа питања:


да ли се раде прави послови;



да ли се послови раде на прави начин.

Ревизија ефективности даје одговор на питање да ли се раде прави послови, а
ревизија економичности и ефикасности да ли се послови раде на прави начин.

„Основни

циљ ревизије учинка је промоција економичности,
ефикасности и ефективности. Она такође доприноси одговорности и
транспарентности.“ ISSAI 300
Мандат ревизије учинка по правилуISSAI
је регулисан
законом који третира ревизију
300
јавног сектора. Правни основ за провођење ревизије учинка садржан је у одредбама
Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске. У одредбама Закона о ревизији
јавног сектора Републике Српске регулисано је да је Главна служба за ревизију
јавног сектора Републике Српске обавезна да врши:
 финансијску ревизију;

1
2



ревизију учинка;



друге специфичне ревизије.

ISSAI 100 параграф 22
ISSAI 300 параграф 11
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У дијелу који се односи на ревизију учинка Закон о ревизији јавног сектора
Републике Српске регулише сљедеће:
Главна служба за ревизију, у складу са овим законом и стандардима ревизије за
јавни сектор, спроводи ревизију учинка, а на основу надлежности из члана 13. овог
закона.
Ревизија учинка је активност Главне службе за ревизију која подразумијева
испитивање активности, програма и пројеката у надлежности Владе Републике
Српске и институција јавног сектора у погледу економичности, ефикасности и
ефективности.
Резултате ревизије учинка Главна служба за ревизију презентује посредством
коначног извјештаја о спроведеној ревизији учинка.
Влада и ревидиране институције обавезни су да у року од 60 дана од дана пријема
коначног извјештаја о спроведеној ревизији учинка сачине Акциони план за
спровођење препорука ревизије учинка и да га доставе Главној служби за ревизију
и надлежном скупштинском одбору ради праћења спровођења датих препорука.“
Одредбе закона које се односе на планирање и приступ ревизији, имплементацију
ревизије, овлашћења за прикупљање података и информација и извјештавање о
ревизији, примјењују се како на финансијску ревизију тако и на ревизију учинка.
Институције јавног сектора (Влада Републике Српске, министарства, владине
агенције, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе и други) у
извршавању основних функција утврђених законима и другим прописима ангажују
расположиве ресурсе (персоналне, материјалне, финансијске и друге).
Институције јавног сектора које извршавају повјерене им функције имају јавну
одговорност за свој рад према Народној скупштини Републике Српске и јавности
уопште. Јавна одговорност подразумијева да Народна скупштина Републике Српске
и јавност имају право и потребу да буду информисани о раду институција јавног
сектора. Народна скупштина Републике Српске, порески обвезници и јавност
испољавају интересовање да ли су ресурси које су институције јавног сектора
ангажовале обављајући основне функције, укључујући и буџетска средства,
коришћени уз уважавање принципа економичности, ефикасности и ефективности.
На овај захтјев Народне скупштине Републике Српске и јавности одговор не може у
потпуности дати финансијска ревизија, те је у циљу испуњавања захтјева Народне
скупштине Републике Српске и јавности, потребна ревизија учинка. Ова ревизија ће
независно и професионално утврдити да ли се институције јавног сектора приликом
извршавања основних функција придржавају принципа економичности, ефикасности
и ефективности.
Извјештаји ревизије учинка, као основни производ ревизијског процеса, су добра
основа за промјeне у организацији, начину функционисања и управљању ресурсима,
затим квалитетнијим и кориснички орјентисаним услугама, као и за подизање јавне
одговорности на виши ниво. Извјештаји ревизије учинка су и у функцији
промовисања доброг управљања и јавности рада институција јавног сектора.
Управљање јавним сектором подразумијева и унапређење ефикасности и
ефективности рада јавних институција. Ревизију учинка треба посматрати као
институционални инструмент управљања јавним сектором. У условима када
располажемо оскудним ресурсима и када је евидентан јаз између расположивих
ресурса и потреба, а посебно у условима реформи у многим сегментима и
структурама јавног сектора, ревизија учинка посебно добија на значају.
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РЕЗИМЕ
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је, на основу Закона о
ревизији јавног сектора Републике Српске, а у складу са ISSAI стандардима
ревизије, провела ревизију учинка „Управљање јавном расвјетом у Републици
Српској“.
Основна сврха ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли постојеће мјере
и активности јединица локалне самоуправе и других надлежних институција у
управљању јавном расвјетом доприносе унапређењу функционалности јавне
расвјете и смањењу трошкова јавне расвјете.
Резиме налаза, закључака и препорука ове ревизије дајемо у наставку.
Налази ревизије, који су засновани на релевантним, довољним и поузданим
ревизијским доказима, показују да:


Укупни расходи и издаци за јавну расвјету у Републици Српској у 2019.
години износили су 17 милиона КМ, од чега су трошкови електричне енергије
износили 11,8 милиона КМ или 70% укупних расхода и издатака за јавну
расвјету на нивоу Републике. Укупни расходи и издаци у односу на 2016.
годину порасли су за 2,2 милиона КМ, док су трошкови електричне енергије
порасли за 1,1 милион КМ;



У готово 2/3 јединица локалне самоуправе у Републици Српској присутан је
континуиран раст потрошње и трошкова електричне енергије током цијелог
четворогодишњег периода;



На крају 2019. године мрежа јавне расвјете у Републици Српској, бројала је
укупно око 144 хиљаде расвјетних тијела и јавном расвјетом је било
освијетљено преко четири хиљаде километара путева и улица. У структури
расвјетних тијела, на крају 2019. године, ЛЕД свјетиљке су чиниле 16% од
укупног броја, док је преосталих 84% или око 120 хиљада расвјетних тијела
било засновано на живи или натријуму;



Упоредна анализа кретања укупних трошкова електричне енергије и броја
расвјетних тијела за 57 јединица локалне самоуправе, у посматраном
периоду, показује да су трошкови електричне енергије имали већи раст од
раста броја расвјетних тијела. Трошкови електричне енергије у 2019. години у
односу на 2016. годину су порасли за 13%, а број расвјетних тијела за 10%;



Испитивања ревизије су показала да у посматраном четворогодишњем
периоду, 10 јединица локалне самоуправе у Републици Српској није имало
никаквих улагања у мрежу јавне расвјете и издатака по овом основу.
Посматрано по годинама, 20 јединица локалне самоуправе није проводило
никакве активности на изградњи и модернизацији мреже јавне расвјете у
2017 и 2018. години. За провођење мјера и активности на унапређењу мреже
јавне расвјете, у посматраном периоду, уложено је укупно око 11 милиона
КМ, од чега 6,35 милиона КМ на изградњу, 2,85 милиона КМ на
реконструкцију и 1,8 милиона КМ на инвестиционо одржавање јавне расвјете;



Осам јединица локалне самоуправе у Републици Српској провело је
модернизацију комплетне мреже јавне расвјете, или њеног већег дијела, у
смислу замјене постојећих или уградње нових енергетски ефикаснијих
расвјетних тијела, док су друге јединице локалне самоуправе активности
проводиле на дијелу мреже или их уопште нису проводиле. Јединице
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локалне самоуправе које је су извршиле модернизацију цјелокупне или већег
дијела мреже јавне расвјете значајно су смањиле трошкове електричне
енергије јавне расвјете и практично да више немају трошкова текућег
одржавања или су исте свели на минимум;


Испитивања ревизије су показала да велики број јединица локалне
самоуправе нема израђене планове ширења и реконструкције мреже јавне
расвјете у коме су јасно дефинисани и утврђени критеријуми и приоритети за
изградњу нове јавне расвјете и реконструкцију постојеће;



Иако трошкови електричне енергије за јавну расвјету у свим јединицама
локалне самоуправе представљају најзначајнију врсту расхода за јавну
расвјету испитивања ревизије су показала да само мали број јединица
локалне самоуправе прати и проводи анализе потрошње и трошкова
електричне енергије јавне расвјете, као и да организовано проводи
активности на провјери исправности и функционалности мреже јавне
расвјете;



Начин регулисања рада јавне расвјете је аутоматизован у свим јединицама
локалне самоуправе из узорка и најчешће је заснован на принципу
регулисања рада јавне расвјете у комбинацији астро-релеја и фото-ћелија.
Застарјела и неусклађена техничкa рјешења регулисања рада јавне расвјете
показала су се као препрека ефикаснијем управљању јавном расвјетом и
смањењу трошкова електричне енергије;



Између јединица локалне самоуправе присутне су различите праксе у начину
вођења евиденција и пријава кварова и утврђеним недостацима на мрежи
јавне расвјете, као и у начину вршења надзора над извођењем радова на
одржавању и контроле исправности функционисања јавне расвјете;



Као један од проблема текућег одржавања јавне расвјете истиче се проблем
провођења поступака јавних набавки, избора и уговарања радова на
одржавању мреже јавне расвјете, који је, у појединим случајевима, од већег
значаја него сами трошкови одржавања;



Финансирање појединачних пројеката енергетске ефикасности представља
кључ успјешне имплементације и спровођења мјера енергетске ефикасности
уопште, па тако и пројеката изградње, реконструкције и модернизације јавне
расвјете. У посматраном периоду изостала је финансијска подршка
јединицама локалне самоуправе од стране републичких институција и
потпуна легализација ESCO модела финансирања као облика јавноприватног партнерства, a којим би јединице локалне самоуправе могле
провести активности на модернизацији и реконструкцији мреже јавне
расвјете;



Налази ревизије су показали да од свих пројеката енергетске ефикасности
суфинансираних од стране Фонда за заштиту животне средине и енергетску
ефикасност, у посматраном периоду, није реализован ни један пројекат који
се односио на провођење мјера за повећање енергетске ефикасности у
области јавне расвјете.

На основу презентованих налаза ревизија је закључила да у управљању јавном
расвјетом није, у довољној мјери, успостављен ефикасан систем који би омогућио
повећање функционалности и резултирао смањењем трошкова јавне расвјете у
Републици Српској.
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У складу са тим, ревизија је утврдила сљедеће закључке:


Посматрани период карактерише раст потрошње и трошкова елeктричне
енергије, као и пораст укупних издатака за јавну расвјету уз истовремено
ширење мреже јавне расвјете;



Јединице локалне самоуправе нису створиле потребне претпоставке за
ефикасано управљање јавном расвјетом, које би било у функцији смањења
трошкова јавне расвјете и повећања њене функционалности;



У јединицама локалне самоуправе није успостављено организовано праћење
исправности функционисања јавне расвјете и предузимање мјера на
отклањању утврђених недостатака у циљу повећања њене функционалности;



Проведене мјере и активности у појединим јединицама локалне самоуправе
показују да је организованим и планским приступом изградњи, реконструкцији
и одржавању јавне расвјете могуће постићи успјешније функционисање јавне
расвјете;



Комуникација и координација активности између јединица локалне
самоуправе и републичких институција није, у потпуности, на нивоу који је у
функцији успјешног управљања јавном расвјетом.

На темељу презентованих налаза и изнесених закључака, ревизија даје препоруке
Влади Републике Српске, Mинистарству енергетике и рударства, Министарству за
просторно уређење, грађевинарство и екологију, Фонду за заштиту животне средине
и енергетску ефикасност и јединицама локалне самоуправе о промјенама које је
потребно чинити у управљању јавном расвјетом, како би се осигурало повећање
функционалности и смањили трошкови јавне расвјете.
У складу с тим ревизија даје сљедеће препоруке:


Јединице локалне самоуправе треба да успоставе неопходне претпоставке
које ће омогућити потпуну и поуздану основу за планирање и провођење
активности на плану ефикасног управљања јавном расвјетом;



Јединице локалне самоуправе треба да планирају и проводе мјере на
унапређењу јавне расвјете кроз активности на изградњи нове мреже,
реконструкцији, инвестиционом и текућем одржавању постојеће мреже јавне
расвјете, које ће резултирати смањењем потрошње и трошкова електричне
енергије и повећањем њене функционалности;



Јединице локалне самоуправе треба да успоставе и провoде континуиране
провјере функционалности и исправности јавне расвјете и осигурају
правовремену и одговарајућу реакцију на утврђене недостатке у
функционисању јавне расвјете;



Препоручује се Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност
да у складу са постојећом правном регулативом, у оквиру утврђених
надлежности и утврђеном капацитету, проводећи редовне активности,
афирмише пројекте енергетске ефикасности у области јавне расвјете;



Препоручује
се
Влади
Републике
Српске,
односно
надлежним
министарствима, да успостави правни оквир који ће омогућити економично,
ефикасно и ефективно финансирање пројеката модернизације јавне
расвјете.
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1.

УВОД

1.1.

Позадина и мотиви ревизије

Према Закону о комуналним дјелатностима3, јавна расвјета (у даљем тексту: ЈР),
представља дјелатност заједничке комуналне потрошње (у даљем тексту: ЗКП) од
посебног јавног интереса чије се финансирање врши из буџета јединице локалне
самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) у складу са програмом ЗКП. Програмом ЗКП се
уређује обим и квалитет одржавања појединих комуналних објеката и уређаја, обим
и квалитет обављања услуга ЗКП, те висина потребних средстава за реализацију
активности предвиђених програмом ЗКП.
Дјелатности ЗКП су комуналне услуге и производи који се могу дефинисати и
измјерити, али које није могуће посебно наплатити од сваког корисника комуналне
услуге према количини стварно извршене комуналне услуге или коришћењу.
Комуналним дјелатностима сматрају се производња и испорука комуналних
производа и пружање комуналних услуга који су незамјењив услов живота и рада
физичких и правних лица и других субјеката, а за које је ЈЛС дужна да обезбиједи
квалитет, обим, доступност и континуитет у складу са законским обавезама и
расположивим средствима, као и надзор над њиховим обављањем. ЈЛС, у пружању
комуналних услуга, дужне су да примјењују дугорочне мјере, као минималне
захтјеве који се, између осталог, односе и на смањење коришћења енергије,
повећање енергетске ефикасности (у даљем тексту: ЕЕ) и примјену нових
технологија у складу са начелима Закона о енергетској ефикасности4.
ЈР, као дјелатност ЗКП, обухвата освјетљавање саобраћајних и других јавних
површина, као што су путеви, улице, тргови, мостови, пјешачки прелази и
степеништа, пјешачке површине поред стамбених и других објеката, паркови,
спомен паркови, површине у стамбеним насељима и блоковима, гробља, спомен
гробља, те уређене површине на којима је предвиђена изградња ЈР. Примарна
функција ЈР је да обезбиједи сигурно кретање људи и возила ноћу кроз градске и
сеоске јавнопрометне површине, што указује на важан безбједоносни аспект
функционисања ЈР, како у смислу смањења стопе општег криминалитета, тако и у
смислу безбједности саобраћаја на путевима и улицама.
ЈР је јавно добро, што подразумијева да коришћење ЈР од једног лица не умањује
корисност коју то добро има за друга лица, сваки становник може да ужива корист
коју пружа ЈР, без да га било ко спријечи да је користи и да се користи без
ограничења њихове употребе.
Управљање ЈР обухвата низ мјера и активности које проводе ЈЛС, а које се односе
на изградњу ЈР, санацију/реконструкцију, инвестиционо и редовно (текуће)
одржавање и трошкове електричне енергије ЈР.
Радови на одржавању ЈР односе се на редовно одржавање и радове на
санацији/реконструкцији мањег обима и инвестиционом одржавању. Редовно
одржавање ЈР подразумијева замјену сијалица, пригушница, упаљача, грла,
осигурача, дефектажу и отклањање кварова, фарбање стубова, замјену уништених
стубова и свјетиљки у саобраћајним незгодама, замјену оштећеног кабла, темеља и
слично.

3
4
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Санација и реконструкција мањег обима и инвестиционо одржавање ЈР
подразумијевају замјену дотрајалих стубова и свјетиљки, као и замјену постојећих
расвјетних тијела савременијим, мјерних ормара и доградњу мањег броја расвјетних
мјеста на постојећу расвјету.
ЈЛС,
кроз
своје
стратегије
развоја,
акционе
планове
енергетске
ефикасности/одрживог управљања енергијом, програме и буџете, су дале значај
изградњи и ширењу мреже ЈР и указале на потребу унапређења и модернизације
постојеће инфраструктуре ЈР и њеној оптимизацији, као важном сегменту комуналне
дјелатности за грађане и цијелу заједницу.
У оквиру Акционог плана енергетске ефикасности РС до 2018. године5 (у даљем
тексту: АПЕЕ), као једна од мјера за побољшање ЕЕ у сектору услуга, наводи се и
мјера за смањење потрошње електричне енергије за рад система ЈР уградњом
енергетски ефикасних система ЈР и увођењем система управљања ЈР.
Ефикасно управљање јавном расвјетом подразумијева адекватно коришћење
расположивих ресурса и провођење мјера и активности јединица локалне
самоуправе и других институција, које ће резултирати повећањем функционалности
и побољшањем квалитета јавне расвјете, те смањењем трошкова неопходних за
рад система јавне расвјете.
Питања функционисања система ЈР, њиховог квалитета, трошкова ЈР и начина
њиховог финансирања честа су тема на научним скуповима, конференцијама о ЕЕ и
у медијима6.
ЈР, као потрошач електричне енергије, представља више од 15% укупне свјетске
потрошње енергије. Због проблема задовољавања наглог пораста потреба за
енергијом, са којим се сусрела модерна цивилизација, ЈР представља подручје које
је веома интересантно са становишта ЕЕ и имплементације пројеката њене
модернизације.7
Предстудијска испитивања су показала да су постојећи системи ЈР у РС већином
изведени на застарјелим и неефикасним расвјетним тијелима чија су технолошка
рјешења базирана на живи и натријуму. Тек нешто више од 10% расвјетних тијела
од укупног броја расвјетних тијела у систему ЈР у РС, засновано је на напреднијим,
енергетски ефикаснијим технолошким рјешењима, односно сијалицама у ЛЕД
технологији. Иако је у неким ЈЛС извршена замјена старих живиних сијалица са
ефикаснијим натријумовим сијалицама високог притиска (NAV-T), добијени ефекти
су знатно испод могућности које нуде најсавременија технолошка рјешења, односно
сијалице у ЛЕД технологији, које имају знатно боље карактеристике. Предност
употребе ЛЕД расвјетних тијела, према стручним и научним радовима и
истраживањима у овој области, огледа се кроз низ техничких карактеристика, као

Акциони план енергетске ефикасности Републике Српске до 2018. године, ''Службени
гласник РС'' број 1/14
5

6

https://www.infobijeljina.com/vijesti/grad-bijeljina-ima-veoma-losu-javnu-rasvjetu-lokalna-vlastnemocna-da-rijesi-ovaj-problem
https://www.banjaluka.com/drustvo/racune-za-struju-smanjuje-1-000-led-sijalica/
https://bijeljina.online/69829/koliko-struje-potrosi-javna-rasvjeta-u-bijeljini;
Улога управљања могућим ризицима пројекта модернизације система јавне расвјете у
циљу ефикаснијег извршавања пројекта, Марко Икић, Електротехнички факултет у Источном
Сарајеву, Инфотех-Јахорина, март 2016. године
7
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што су знатно мања потрошња енергије уз бољи интензитет и квалитет освјетљења,
дужи радни вијек сијалица и друго.
Такође, подаци о потрошњи електричне енергије за ЈР, у појединим ЈЛС8 у РС, које
су проводиле активности на унапређењу система ЈР, указују на смањење потрошње
електричне енергије и остварене уштеде, постигнуте одређеним активностима и
мјерама на модернизацији система ЈР.
У већини ЈЛС у РС, ЈР се појављује као велики потрошач електричне енергије и
представаља значајну ставку у буџету ЈЛС. Трошкови електричне енергије,
неопходни за функционисање система ЈР, у просјеку чине преко 2/3 укупних расхода
и издатака за ЈР. ЈЛС, као власници и најчешћи финансијери пројеката
модернизације ЈР, сусрећу се са проблемом обезбјеђивања новчаних средстава
потребних за модернизацију ЈР, како би повећали функционалност постојећих
система ЈР и остварили уштеде, смањили високе трошкове електричне енергије и
трошкове текућег одржавања ЈР, насталих као посљедица честих кварова на мрежи
ЈР, због дотрајалости постојеће инфраструктуре. Поред тога, треба узети у обзир и
чињеницу да постоји изражен тренд сталног увођења нових расвјетних тијела и
ширења мреже ЈР, а с тим у вези и даљи раст потрошње електричне енергије и
трошкова.
Како је, према Закону о комуналним дјелатностима, управљање ЈР и финансирање
мјера и активности у овој области искључиво у надлежности ЈЛС, активности
осталих надлежних институција и међународних организација, на пољу EE по овом
питању, практично да су изостале у посматраном периоду. У складу са својим
могућностима и постојећим капацитетима, како материјалним тако и људским, један
дио ЈЛС у РС је, у посматраном периоду, предузимао одређене мјере и проводио
активности на унапређењу система ЈР. Указује се на недовољну ангажованост
одређеног броја ЈЛС, надлежних министарстава и Фонда на финансирању мјера и
провођењу активности како би се унаприједили постојећи системи ЈР у ЈЛС и
повећала њихова ЕЕ.
Интервјуи вршени у надлежним министарствима, Министарству енергетике и
рударства (у даљем тексту: МЕР), Министарству за просторно уређење,
грађевинарство и екологију (у даљем тексту: МПУГЕ), Фонду за заштиту животне
средине и енергетску ефиксност (у даљем тексту: Фонд) и ЈЛС из узорка, као и
прикупљени подаци и информације и достављени документи потврђују наведене
проблеме и препреке у успостављању енергетски ефикасних система ЈР у ЈЛС.
Из наведеног је јасно да пројектовање нових енергетски ефикаснијих система ЈР и
побољшање постојећих доноси многобројне користи за ЈЛС, али и РС у цјелини, од
растерећења буџета ЈЛС и могућности финансирања активности на постепеној
модернизацији цјелокупне мреже јавне расвјете из остварених уштеда, преко
смањења загађења ваздуха и емисије угљен-диоксида (CO2) па до вишеструких
позитивних ефеката за ширу заједницу.

8

https://www.life.ba/novac/opstina-rudo-modernizovala-javnu-rasvjetu-povjerenje-domacimkompanijama/177136/;
https://www.dnevno.ba/vijesti/opcina-ljubinje-modernizirala-javnu-rasvjetu-u-led-tehnologiji-151670/
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1.2.

Сврха ревизије и ревизијска питања

Предмет ове ревизије учинка јесте управљање ЈР и трошковима ЈР у ЈЛС, са
фокусом на потрошњу и трошкове електричне енергије неопходне за
функционисање ЈР.
Приступ у овој ревизији је био комбинација проблемског приступа и приступа
оријентисаног на разултате усмјерене на економично и ефикасно управаљање ЈР.
Ревизија је провјеравала постојање проблема, испитивала и анализира његове
узроке и посљедице и њихов утицај на ефикасно функционисање система и
смањење трошкова ЈР.
Основна сврха ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли постојеће мјере
и активности ЈЛС и осталих надлежних институција, на управљању ЈР, доприносе
унапређењу функционалности ЈР и смањењу трошкова ЈР.
У том смислу ова ревизија се бавила сљедећим основним питањем:
ДА ЛИ ЈЕ ПОСТОЈЕЋИ СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ЈАВНОМ РАСВЈЕТОМ
ОРИЈЕНТИСАН НА ФУНКЦИОНАЛНОСТ И СМАЊЕЊЕ ТРОШКОВА ЈАВНЕ
РАСВЈЕТЕ?
У оквиру овог основног питања ревизијска испитивања су била усмјерена на
сљедећа три питања:
1. Да ли је постојећи начин управљања јавном расвјетом у функцији смањења
трошкова јавне расвјете и остваривања уштеда?
2. Како се планирају и проводе активности надлежних институција на плану
ефикасног и економичног управљања јавном расвјетом?
3. Да ли проведене мјере и активности резултирају
функционалности и смањењем трошкова јавне расвјете?

1.3.

унапређењем

Критеријуми за оцјењивање

Ревизија је за оцјену и закључивање о налазима, проистеклим из проведених
испитивања, користила различите критеријуме у зависности од ревизорског питања
и улога надлежних институција у области ЈР. Критеријуми су били базирани на
стратешким опредјељењима и преузетим обавезама у области ЕЕ, општим
захтјевима за добро управљање и идентификованим добрим праксама у ЈЛС,
односно обавеза да се јавне установе, приликом обављања послова, међу којима, и
послова на управљању коришћења и потрошње енергије, руководе принцпима
економичности и ефикасности.
Почетни критеријуми у овој ревизији свакако су циљеви и принципи дефинисани
законима, стратешким актима и акционим плановима Владе Републике Српске (у
даљем тексту: Владе), министарстава и ЈЛС.
Да би се постигло значајније унапређење фунционалности и ефикасности система
ЈР у ЈЛС неопходно је имати успостављен систем праћења и анализе потрошње
електричне енергије и идентификације простора за уштеде.
У том смислу дефинисани су сљедећи критеријуми ревизије:


Влада и републички органи, у складу са Стратегијом развоја енергетике и
АПЕЕ РС, су обезбиједили претпоставке за провођење мјера на повећању ЕЕ
институција јавног сектора и смањења потрошње енергије и постизање
дефинисаних циљева у сектору услуга, односно области ЈР;
Извјештај ревизије учинка РУ 004-19 ''Управљање јавном расвјетом у
Републици Српској''

11

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске



ЈЛС су, у складу са са својим стратегијама развоја, буџетима, плановима и
програмима, обезбиједиле услове за провођење мјера на повећању ЕЕ
система ЈР и смањења потрошње енергије ЈР и других повезаних трошкова;



ЈЛС, у управљању ЈР, поступају у складу са принципима економичности и
ефикасности, проводећи активности и мјере на повећању функционалности
система ЈР и смањењу трошкова ЈР. У складу са расположивим људским и
материјалним ресурсима поступају одговорно у циљу минимизирања
потрошње и трошкова електричне енергије ЈР и трошкова текућег
одржавања. Активности на модернизацији ЈР проводе у складу са
дефинисаним плановима и програмима, као и претходно проведеним
анализама трошкова и користи предузетих мјера;



Успостављени су институционални капацитети са дефинисаним улогама,
надлежностима и одговорностима у управљању системима ЈР у ЈЛС. То
подразумијева постојање и спровођење јасних планова за ширење и
унапређење мреже ЈР, постојање јасних процедура за праћење,
извјештавање и надзор над потрошњом електричне енергије и других
трошкова ЈР, постојање евиденција о пријавама кварова на мрежи ЈР као и
активности на њиховом отклањању;



Посредством Фонда и других институција, Влада је обезбиједила финансијску
и стручну подршку ЈЛС у суфинасирању пројеката и провођењу мјера на
повећању ЕЕ система ЈР. Успостављени су одговарајући финансијски
механизми који омогућавају провођење активности на изградњи и
реконструкцији и унапређењу система ЈР.

1.4.

Обим и ограничења ревизије

У свом испитивању, ревизија је обухватила процесе и активности, прије свега у ЈЛС,
у чијој је надлежности управљање ЈР, те Владе, МЕР, МПУГЕ и Фонда, који имају
одређене улоге, надлежности и одговорности у креирању стратешких, законских и
подзаконских аката у области ЕЕ и провођењу мјера и активности за испуњавање
циљева у овој области, а самим тим и у области ЈР.
Имајући у виду територијалну распрострањеност и различит ниво развијености
јединица локалне самоуправе које управљају системима јавне расвјете, ограничена
буџетска средства, материјалне и људске ресурсе, као и различите праксе
финансирања трошкова електричне енергије, унапређење система јавне расвјете
представља велики управљачки изазов за све локалне заједнице и друге надлежне
институције у овој области.
Подаци и информације о стању, карактеристикама и функционалности система ЈР,
расходима и издацима за ЈР прикупљени су од свих ЈЛС у РС како би се на тај
начин формирала општа слика стања и функционалности мреже ЈР у РС.
Комплетни подаци о броју расвјетних тијела и трошковима ЈР су достављени од 57
ЈЛС9. Детаљнија испитивања ради тражења одговора на постављена ревизијска
питања проведена су у 15 ЈЛС (Бања Лука, Градишка,Требиње, Кнежево, Добој,
Зворник, Прњавор, Мркоњић Град, Лакташи, Вукосавље, Источни Стари Град,
Источна Илиџа, Љубиње, Рудо и Костајница), а избор узорка ЈЛС вршен је на бази
више критеријума. У избору узорка је била кључна репрезентативност посматрана
Комплетне податке нису доставили Град Добој и општине Братунац, Брод, Љубиње,
Источни Дрвар и Вукосавље
9

12
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кроз висину и трендове трошкова електричне енергије ЈР, трошкова редовног
одржавања ЈР, број и структуру расвјетних тијела у системима ЈР по ЈЛС, предузете
мјере и активности на плану модернизације ЈР, вриједности инвестиција на
изградњи и реконструкцији ЈР. Репрезентативност узорка ЈЛС посматрана је и кроз
регионалну компоненту, односно територијални распоред ЈЛС, као и степен
развијености ЈЛС.
Одређени подаци и информације, неопходни да би се сагледала потпуна слика
система управљања ЈР и пружања подршке ЈЛС у провођењу мјера и активности на
управљању и унапређењу система ЈР, прикупљани су у републичким институцијама,
МЕР, МПУГЕ и Фонду.
Ревизија је обухватила четворогодишњи период и то период од 2016. до 2019.
године, за који су посматрани и генерални показатељи стања и промјена у систему
ЈР по ЈЛС у РС и вршена детаљнија испитивања у овој области.

1.5.

Извори и методе прикупљања и анализе ревизијских доказа

Подаци, чињенице и информације, прикупљени у сврху давања одговора на
постављена питања ове ревизије, заснивали су се у највећем дијелу на
информацијама и документима прибављенима од ЈЛС и надлежних министарства и
институција јавног сектора за област ЕЕ и заштите животне средине. У том смислу
подаци, информације и документи прикупљани су од:





Јединица локалне самоуправе,
Министарства енергетике и рударства,
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и
Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност.

Подаци и информације од наведених институција прикупљани су из различитих
извора као што су: стратегије и акциони планови, регулаторни акти, годишњи
програми рада, буџети и планови заједничке комуналне потрошње, планскопрограмски документи и појединачни пројекти који се односе на ЈР, уговори са
извођачима радова, евиденције о потрошњи електричне енергије и трошковима ЈР,
извјештаји о раду и извјештаји о извршењу буџета, годишњи финансијски планови и
финансијски извјештаји, извјештаји о проведеним финансијским ревизијама ЈЛС и
других потребних докумената.
Прикупљање потребних информација је вршено преузимањем и прегледом
документације, путем интервјуа са одговорним лицима, креираних упитника које су
попуњавале институције обухваћене ревизијом, посматрањем одређених активности
и процеса унутар ЈЛС и институција система, студијама случаја и другим методама.
Интервјуи су обављани са представницима ЈЛС обухваћених узорком, који се баве
пословима ЈР, одговорним лицима у оквиру надлежних министарстава и
представницима Фонда.
Методе које су се примјењивале у анализи прикупљених података односиле су се на
анализу документације, упитника и интервјуа, методе анализе и синтезе,
компаративне методе, статистичке анализе и обраде података, као и анализе
студије случаја.
Уз највећи број података прикупљених кроз попуњене упитнике, значајан дио
података и информација је прибављан увидом у акте, документе и појединачне
евиденције институција обухваћених ревизијом и посматрањем стања и процеса у
Извјештај ревизије учинка РУ 004-19 ''Управљање јавном расвјетом у
Републици Српској''
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оквиру институција појединачно, али и међусобних односа и комуникације по
одређеним питањима у оквиру ревизијског проблема.

1.6.

Структура извјештаја

Овај извјештај
представљени:

ревизије

учинка

садржи

сљедећа

поглавља,

у

којима

су

1 Увод - основни разлози због којих се ГСРЈС РС опредијелила да проведе
ревизију учинка која се односи на област управљања ЈР. У овом поглављу
представљен је дизајн ревизије кроз ревизијска питања, критеријуме ревизије, обим
и ограничења ревизије и изворе и методе прикупљања и анализе података.
2 Опис предмета ревизије – предмет ревизије, институционалне улоге,
надлежности и одговорности и регулатива карактеристична за област ЈР.
3 Налази - налази који дају одговоре на постављено основно и остала ревизијска
питања. Налази ревизије подијељени су у неколико поглавља, у складу са
ревизијским питањима.
4 Закључци – закључци на основу налаза који су подржани ревизијским доказима.
5 Препоруке – дате су препоруке чија имплементација од стране Владе, надлежних
министрастава, Фонда и ЈЛС би требало да обезбиједи ефикасније управљање
системима ЈР у ЈЛС уз смањење потршње енергије и трошкова неопходних за
функционисање система ЈР.
На крају овог извјештаја ревизије учинка су дати прилози који детаљније приказују и
објашњавају поједине налазе у Извјештају.

14

Извјештај ревизије учинка РУ 004-19 ''Управљање јавном расвјетом у
Републици Српској''

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

2.

ОПИС ПРЕДМЕТА РЕВИЗИЈЕ

2.1.

Правна регулатива карактеристична за област

Област ЈР, као дјелатност ЗКП, регулисана је Законом о комуналним дјелатностима
и другим законским и подзаконским прописима. Овим Законом уређују се комуналне
дјелатности од посебног јавног интереса и начин обезбјеђивања посебног јавног
интереса, организација обављања комуналних дјелатности и начин њиховог
финансирања.
У пружању комуналних услуга надлежне институције (ЈЛС) дужне су да примјењују
дугорочне мјере, као минималне захтјеве који се, између осталог, односе и на
смањење коришћења енергије, повећање енергетске ефикасности и примјену нових
технологија, у складу са начелима утврђеним прописима о ЕЕ и заштити животне
средине у РС.
Поред овог Закона, за функционисање ове области значајни су и други закони, као
што су Закон о енергетској ефикасности, Закон о обновљивим изворима енергије и
ефикасној когенерацији10, Закон о енергетици11, Закон о уређењу простора и
грађењу12, Закон о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике
Српске13, Закон о јавним путевима14 и други подзаконски акти15 (правилници, уредбе,
одлуке, упутства и сл.).
За ову област су од великог значаја и Стратегија развоја енергетике16 Републике
Српске до 2035. године, Акциони план енергетске ефикасности Републике Српске до
2018. године и Измјене и допуне Акционог плана17 за енергетску ефикасност у
Републици Српској за период до 2018. године у којима су јасно дефинисани циљеви,
улоге и носиоци активности међу институцијама система по секторима потрошње
енергије.

2.2.

Опис предмета ревизије, улоге и одговорности институција

Управљање ЈР обухвата низ мјера и активности које проводе ЈЛС, а које се односе
на изградњу ЈР, санацију/реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање и
трошкове електричне енергије ЈР.
Предмет испитивања ове ревизије је било да испита да ли је постојећи начин
управљања ЈР заснован на принципима ефикасности и економичности, у смислу
функционалности система и смањењу трошкова ЈР.

Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, ‘’Службени гласник РС’’,
број 39/13, 108/13 и 79/15
11 Закон о енергетици,‘’Службени гласник РС’’, број 49/09
12 Закон о уређењу простора и грађењу, ‘’Службени гласник РС’’, број 40/13
13 Закон о Фонду и финансирању заштите животне средине РС, ''Службени гласник РС'', број
117/11, 63/14 и 90/16
14 Закон о јавним путевима,‘’Службени гласник РС’’, број 89/13
15 Прилог 1. Попис аката - листа референци
16 Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2035. године, ‘’Службени гласник РС'',
број 60/18
17 Измјене и допуне Акционог плана 17 за енергетску ефикасност у републици Српској за
период до 2018. године, ''Службени гласник РС'', број 109/17
10
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Ревизија је испитивала мјере и активности ЈЛС и других институција које имају
одређене улоге, надлежности и одговорности на пољу ЕЕ ЈР, на ефикасном
управљању и унапређењу система ЈР, са циљем смањења потрошње електричне
енергије и трошкова ЈР.
Према Закону о комуналним дјелатностима, ЈЛС су дужне да управљају ЈР на својој
територији, финансирају трошкове неопходне за функционисање система ЈР, као и
да финансирају мјере и проводе активности на унапређењу постојећег стања
система ЈР. Поред тога, у обављању комуналних услуга, ЈЛС дужне су да поступају
у складу са утврђеним принципима и начелима Закона о ЕЕ и заштити животне
средине у РС, а који се односе на рационално коришћење енергије и повећање ЕЕ,
као и да у свом раду примјењују нове енергетски ефикасније технологије.
Примарну улогу у области ЕЕ, у складу са Стратегијом развоја енергетике РС,
законским и подзаконским прописима, имају Влада, односно ресорна министарства,
прије свега МЕР и МПУГЕ те Фонд.
Влада креира енергетску политику РС, израђује и предлаже неопходне законске и
подзаконске акте, предлаже мјере за повећање ЕЕ у јавном сектору, те директно
или путем Фонда и ресорних министарстава врши надзор у реализацији програма,
пројеката и других активности из подручја ЕЕ и обновљивих извора енергије (у
даљем тексту: ОИЕ).
Према Закону о републичкој управи18, МЕР обавља управне и стручне послове који
се, везано за предметну област, односе на вођење електроенергетске политике,
планирање и вођење електоенергетске стратегије, врши промоцију и вођење ЕЕ,
промоцију ОИЕ, учествује у активностима у подручјима енергетике и коришћења
природних ресурса на међународном плану.
Према Закону о енергетици, МЕР је надлежно за унапређење ЕЕ кроз свеобухватни
оквир мјера за повећање ЕЕ и уштеду енергије. У оквиру ових мјера, за ову област
најзначајније су успостављање повољних услова за инвестирање кроз програме за
повећање ЕЕ путем јавно-приватног партнерства, развоја финансијских кооперација
и инвестиционих фондова, обезбјеђење коресподенције између потрошача и
снабдјевача енергијом, као и сектора јавних услуга и ЈЛС, ради достизања
прописаног нивоа ЕЕ, остваривање задатих нивоа повећања ЕЕ кроз смањење
губитака енергије, смањење потрошње енергије увођењем нових технолошких
рјешења у различитим секторима (између осталих јавни сектор и сектор јавних
услуга), доношење прописа за област ЕЕ ради успостављања методологије
доказивања ефеката мјера и механизама за повећање ЕЕ и остваривање
међународне сарадње на пољу ЕЕ. Такође, према Закону о ЕЕ, МЕР учествује у
припреми Годишњег извјештаја о реализацији АПЕЕ заједно са МПУГЕ и Фондом,
доноси упутство о изради Извјештаја о реализацији акционог плана ЈЛС, као и друге
подзаконске акте у складу са законом.
Законом о енергетици дефинисани су улога и начин рада Регулаторне комисије за
енергетику РС, која има важну улогу у формирању тарифних модела и цијена
електричне енергије на територији РС. Регулаторна комисија за енергетику РС
регулише и врши надзор на тржишту електричне енергије, водећи рачуна о
обезбјеђивању принципа транспарентности, недискриминације, правичности,
подстицању конкурентности и заштити крајњих купаца електричне енергије.

18

Закон о републичкој управи, ‘’Службени гласник РС", број 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12,
121/12, 15/16 и 57/16
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Формирање цијена електричне енергије за ЈР, коју ЈЛС плаћају, је веома важан дио
система управљања ЈР, јер ЈР представља комуналну дјелатност од посебног јавног
интереса и непрофитабилну услугу које ЈЛС пружају грађанима.
МПУГЕ обавља послове из домена стамбено-комуналне дјелатности као што су
просторно-планско планирање, давање сагласности на развојне програме од
посебног значаја за Републику, уређење грађевинског земљишта, учествује у изради
и реализацији програмских аката на међународном и домаћем нивоу, учествује у
реализацији пројеката финансираних од стране међународних финансијских
организација у области заштите животне средине, као и у процесима европских
интеграција кроз пројекте и програме финансирања у области просторног
планирања, грађевинарства и екологије. Поред тога, према Закону о Фонду и
финасирању заштите животне средине, МПУГЕ врши надзор над радом Фонда и
примјеном одредаба овог закона.
Међу институцијама система, Фонд има једну од кључних улога у спровођењу
енергетске политике РС, која је дефинисана Стратегијом развоја енергетике РС, те
имплементацију мјера и реализацију програма и пројеката из области ЕЕ, а посебно
оних гдје се смањује потрошња енергије и емисије гасова са ефектом стаклене
баште, повећава коришћење ОИЕ, те примјењују мјере ЕЕ у јавном сектору. Поред
тога, Фонд има обавезу да успостави и води базу података о ЕЕ у јавном сектору, на
основу које би се предлагале мјере и активности за унапређења у овој области.
Дјелатност Фонда обухвата послове који се односе на прикупљање средстава,
финансирање припреме, спровођења и развоја програма и сличних активности у
области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређивања животне средине,
те у области ЕЕ и коришћења ОИЕ. У обављању својих дјелатности Фонд
обезбјеђује финансијску подршку за остваривање циљева и начела заштите
животне средине и унапређења ЕЕ, дефинисаних у републичким стратешким
документима и локалним акционим плановима ЈЛС, ради подизања квалитета
системског и цјеловитог очувања животне средине, очувања природних добара и
енергије, као основних услова одрживог развоја.

Извјештај ревизије учинка РУ 004-19 ''Управљање јавном расвјетом у
Републици Српској''

17

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

3.

НАЛАЗИ

3.1.

Трошкови и карактеристике јавне расвјете

Мрежа ЈР у РС се састоји од 63 локална система ЈР, од којих су за функционисање
62 система JР надлежне ЈЛС које управљају ЈР на територији своје општине/града.
Само у Општини Источни Дрвар, шумско газдинство које послује на територији ове
општине, има надлежност над радом система ЈР. ЈР у РС се у потпуности
финансира из буџета 60 ЈЛС, док је у преостале три ЈЛС присутна различита пракса
финансирања трошкова електричне енергије. Наиме, у Општини Источни Дрвар ЈР
финансира шумско газдинство које истом управља, у Општини Вукосавље трошкови
електричне енергије падају на терет домаћинстава, а у Општини Шамац трошкови
електричне енергије се финансирају из буџета ЈЛС за потрошњу на градском
подручју, док на сеоском подручју трошкове електричне енергије сносе
домаћинства.
Испитивања ревизије су показала да скоро половина ЈЛС у РС, у зависности од
величине и степена урбанизације, на годишњем нивоу само за утрошену електричну
енергију за ЈР, из својих буџета, издвајају средства у износу од преко стотину
хиљада, па до неколико милиона КМ.19
3.1.1.

Расходи и издаци за јавну расвјету

Укупни расходи и издаци за ЈР у РС у 2019. години износили су 17 милиона КМ и за
посматрани период порасли су за 15% или 2,2 милиона КМ у односу на 2016.
годину.20 Овај раст је већим дијелом континуиран и резултат је повећања у 2017.
години за 4% и у 2018. години за 13%, највећим дијелом као посљедица повећања
издатака за изградњу и реконструкцију ЈР за 70% у односу на 2017. годину, да би у
2019. години укупни расходи и издаци имали благи пад од 2% у односу на претходну
годину.
Графикон 1. Тренд и структура расхода и издатака за ЈР у периоду 2016-2019
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Прилог 2. Трошкови електричне енергије по ЈЛС у периоду 2016-2019
Прилог 3. Укупни расходи и издаци за ЈР по ЈЛС за 2019. годину
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Посматрано по структури трошкова ЈР, трошкови електричне енергије, неопходне за
рад система ЈР, показују константан раст током цијелог посматраног периода, уз
непромијењене трошкове текућег одржавања, док су са друге стране укупни расходи
и издаци за ЈР такође расли, али су се кретали неуједначеном динамиком и имали
благ пад на крају посматраног периода као посљедица смањене инвестицоне
активности у току 2019. године.
Трошкови електричне енергије за ЈР, на нивоу РС, у 2019. години, износили су 11,8
милиона КМ и имали су раст од 1,1 КМ или 11% у односу на 2016. годину. Овај раст
разултат је повећања трошкова електричне енергије у 2017 и 2018. години за по 5%,
док се у 2019. години трошак електричне енергије задржао на скоро истом нивоу као
и претходне године. Посматрано појединачно по ЈЛС, у готово 2/3 ЈЛС евидентан је
континуиран раст потрошње и трошкова електричне енергије током посматраног
периода. Од преостале 1/3 ЈЛС један дио их је потрошњу енергије задржао на истом
нивоу у четворогодишњем периоду, а код једног дијела ЈЛС присутан је пад
потрошње енергије на крају 2019. године, али уз изражене осцилације у потрошњи
енергије током посматраног периода.21
Трошкови текућег одржавања ЈР кретали су се око два милиона КМ годишње и нису
се значајније мијењали током посматраног периода. Посматрано по ЈЛС, трошкови
текућег одржавања ЈР кретали су се у распону од 0 КМ па до 250 хиљада КМ
годишње. Код 40% ЈЛС трошкови текућег одржавања порасли су током посматраног
периода, уз осцилације по годинама, код једног дијела ЈЛС и до четири пута. Код
10% ЈЛС трошкови текућег одржавања нису се значајније мијењали током
посматраног периода, код 30% ЈЛС трошкови текуђег одржавања имају тенденцију
пада, док 20% ЈЛС није имало трошкова текућег одржавања током цијелог
посматраног периода.22
У структури укупних расхода и издатака за ЈР најдоминантније учешће имају
трошкови електричне енергије у просјеку са око 71%, трошкови изградње,
реконструкције и инвестиционог одржавања са око 17% и трошкови текућег
одржавања са око 12%.
Графикон 2. Учешће трошкова ЈР у укупним расходима и издацима ЈР 2016-2019
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Прилог 2. Трошкови електричне енергије по ЈЛС у периоду 2016-2019
Прилог 4. Трошкови текућег одржавања ЈР по ЈЛС у периоду 2016-2019
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Иако су трошкови електричне енергије сваке године били у порасту, њихово учешће
у структури укупних расхода и издатака за ЈР у посматраном периоду се смањило. У
2019. години учешће трошкова електричне енергије мање је за 4% због њихове
спорије динамике раста у другој половини посматраног периода и истовременог
пораста издатака за изградњу, реконструкцију и инвестиционо одржавање ЈР и
повећање њиховог учешћа за 34% у односу на 2016. годину.
Уз овакав однос трошкова електричне енергије и издатака за ЈР, трошкови текућег
одржавања ЈР задржали су се на нивоу од два милиона годишње током цијелог
посматраног периода. Њихово учешће у структури укупних расхода и издатака за ЈР
кретало се у просјеку нешто више од 10%, с тим да је дошло до промјене њиховог
учешћа у структури укупних трошкова ЈР и у 2019. години њихово процентуално
учешће износило је 12% и, у односу на 2016. годину, смањило се за 16%.
Издаци за изградњу, реконструкцију и инвестиционо одржавање ЈР, у посматраном
периоду, порасли су за 1,1 милиона КМ или 52%, са 2,1 милиона КМ на 3,2 милиона
КМ уз неуједначену динамику раста и присутне осцилације по годинама.23
Графикон 3. Тренд и структура издатака за ЈР у периоду 2016-2019. година
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Посматрано по структури издатака за ЈР, издаци за изградњу ЈР у 2019. години
износили су 1,67 милиона КМ и већи су за 2% у односу на 2016. годину, кретали су
се неуједначеном динамиком током посматраног периода уз изражене осцилације.
Издаци за реконструкцију ЈР износили су 1,25 милиона КМ и порасли су за скоро
шест пута или милион КМ у односу на 2016. годину. Инвестиционо одржавање у
2019. години износило је 276 хиљада КМ, за 14% више него у 2016. години, с тим да
су у 2017 и 2018. години ови издаци били већи и до три пута.

23

Прилог 5. Издаци за ЈР по ЈЛС у периоду 2016-2019. година
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Графикон 4. Структура и учешће издатака за ЈР у периоду 2016-2019
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У структури укупних издатака за ЈР највеће учешће имају издаци за изградњу ЈР, и у
посматраном периоду, њихово учешће износило је у просјеку 60%, учешће издатака
за реконструкцију ЈР 23% и инвестиционог одржавања 17%. Међутим, током
посматраног периода присутан је константан пад учешћа издатака за изградњу ЈР,
због бржег раста издатака за реконструкцију ЈР и смањења инвестиционог
одржавања. У 2019. години учешће издатака за изградњу ЈР смањило се за 33%,
инвестиционог одржавања за 25%, док је истовремено порасло учешће издатака за
реконструкцију ЈР за скоро 4 пута у односу на 2016. годину.
3.1.2.

Промјене стања и карактеристика јавне расвјете

На крају 2019. године мрежа ЈР у РС, према подацима о карактеристикама ЈР
достављеним од стране 62 ЈЛС, бројала је укупно око 144 хиљаде расвјетних тијела.
У односу на 2016. годину тај број се повећао за 23,5 хиљада или 20%. Од тога
повећања укупног броја расвјетних тијела, 80% расвјетних тијела било је у ЛЕД
технологији. Посматрајући по врсти расвјетних тијела број ЛЕД расвјетних тијела
повећао се за скоро 5 пута у односу на 2016. годину, а живе/натријума за 4%.
Највећи пораст броја расвјетних тијела, по годинама, забиљежен је у 2018. години
када је и утрошено највише средстава за изградњу нове и реконструкцију постојеће
мреже ЈР, око три милиона КМ, и када је уграђено 16,5 хиљада нових расвјетних
тијела. 24

24

Прилог 6. Број и структура расвјетних тијела у периоду 2016-2019. година
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Графикон 5. Број и структура расвјетних тијела у периоду 2016-2019. година
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У посматраном периоду тренд кретања укупног броја расвјетних тијела показује
тенденцију раста током цијелог четворогодишњег периода. Пораст укупног броја
расвјетних тијела прати бржи раст ЛЕД расвјетних тијела у односу на расвјетна
тијела заснована на живи и натријуму која након 2018. године показају благи пад од
5% на крају посматраног периода.
Графикон 6. Структура и учешће расвјетних тијела у периоду 2016-2019. година
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У структури расвјетних тијела, на крају 2019. године, ЛЕД свјетиљке су чиниле 16%
од укупног броја, док је преосталих 84% или око 120 хиљада расвјетних тијела било
засновано на живи или натријуму. Учешће ЛЕД свјетиљки повећавало се сваке
године и у односу на 2016. годину порасло је за 4 пута на крају 2019. године.
Истовремено, учешће расвјетних тијела засновано на живи и натријуму сваке године
се смањивало и на крају периода, њихов удио у укупном броју расвјетних тијела се
смањио за 13%. Иако је растао број свих расвјетних тијела, бржи раст је имао раст
ЛЕД расвјетних тијела у односу на раст жива/натријум расвјетних тијела.
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Упоредна анализа кретања трошкова електричне енргије и броја расвјетних тијела у
посматраном периоду, за 57 ЈЛС25 које су доставили цјеловите податке за
посматрани четворогодишњи период, показује да су трошкови електричне енергије
имали већи раст од раста броја расвјетних тијела. Трошкови електричне енергије у
2019. годину порасли су за 13%, а број расвјетних тијела за 10%, док је јединични
трошак електричне енергије по расвјетном тијелу порастао за 3%, са 82 КМ на 84,2
КМ у просјеку, на нивоу Републике.
На основу расположивих података и информација о дужини освијетљених путева и
улица, достављених од стране 56 ЈЛС, укупан број километара освијетљених путева
и улица (без аутопутева) у РС на крају 2019. године износио је око четири хиљаде
километра. Овај број био би и већи ако би се уврстили подаци из седам ЈЛС којe
нам нису доставиле податке o дужини освијетљених путева и улица с обзиром на
величину и развијеност појединих ЈЛС. Дужина освјетљених путева и улица у
посматраном периоду порасла је за 330 километара или 9% док је број расвјетних
тијела порастао за 10.350 или 11% у односу на 2016. годину. Повећање броја
новоосвијетљених километара путева и улица за 330 километара у посматраном
периоду, резултат је повећања за 96 километара у 2017. години, 141 километар у
2018. години и 96 километара у 2019. години.26

3.2.

Мјере и активности на унапређењу јавне расвјете

Активности и мјере ЈЛС на унапређењу система ЈР могле би се посматрати са два
аспекта, ивестиционог у смислу провођења активности и мјера на улагању у
модернизацију постојеће или изградњу нове мреже и са управљачког аспекта у
смислу промјене у приступу и начину управљања радом постојећих система ЈР,
надзором и контролом функционалности и исправности истих, праћењем и
анализом потрошње електричне енергије и других активности које на било који
начин доводе до одређених побољшљања система ЈР.
Посматрано са инвестиционог аспекта, испитивања ревизије су показала да, у
посматраном четворогодишњем периоду, 10 од 62 ЈЛС није имало никаквих улагања
у мрежу ЈР и издатака по овом основу. Посматрано по годинама, 20 ЈЛС није
проводило никакве активности на изградњи и модернизацији мреже ЈР у 2017 и
2018. години. За провођење мјера и активности на унапређењу мреже ЈР, у
посматраном периоду, уложено је укупно око 11 милиона КМ, од чега 6,35 милиона
КМ на изградњу, 2,85 милиона КМ на реконструкцију и 1,8 милиона КМ на
инвестиционо одржавање ЈР. Посматрано по годинама, највише средстава је
утрошено у 2018. години и то 3,6 милиона КМ. У односу на 2016. годину, у структури
издатака за ЈР, у 2019. години, највише су порасли издаци за реконструкцију ЈР,
скоро шест пута, издаци за инвестиционо одржавање ЈР 15%, док се вриједност
издатака за изградњу ЈР није значајније промијенила.
На основу података из упитника и прикупљених докумената и информација на
терену, осам ЈЛС у РС је провело модернизацију комплетне мреже ЈР или њеног
великог дијела, док су друге ЈЛС активности проводиле на дијелу мреже или их
уопште нису проводиле.

Комплетне податке нису доставили Град Добој, Град Бијељина, Град Требиње и општине
Прњавор, Нови Град, Мркоњић Град и Источни Дрвар
26 Прилог 7. Дужина освијетљених путева и улица по ЈЛС у периоду 2016-2019. година
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На узорку ЈЛС у којима смо провели детаљнија испитивања, ЈЛС су се најчешће
одлучивале за модернизацију ЈР кроз појединачне пројекте изградње,
реконструкције и инвестиционог одржавања ЈР. У узорку од 15 ЈЛС скоро половина
ЈЛС није имала пројекат замјене или реконструкције постојеће расвјете модернијом.
Пројекти изградње ЈР су већином били дефинисани кроз посебне студије,
елаборате или Енергетски акциони план одрживог развоја (СЕАП).
Мјере и активности ЈЛС на управљању ЈР, односно управљачки аспект унапређења
система ЈР, као и подршка ЈЛС од стране надлежних републичких институција
детаљније су описани у наставку овог Извјештаја.
3.2.1.

Мјере и активности на смањењу трошкова јавне расвјете

Прегледом и анализом документације достављене од стране ЈЛС у којима смо
провели детаљнија испитивања, ревизија је утврдила да су, у посматраном периоду,
ове ЈЛС имале одређене интерне акте којима је регулисана област ЈР. Ови акти
разликовали су се по броју, врсти и садржају у зависности од величине и степена
развијености ЈЛС.
ЈЛС су најчешће посједовале неке од стратешко-планских докумената, као што су
стратегија развоја ЈЛС, АПЕЕ или СЕАП. Стратегије у основи дају општи преглед
стања са дугорочним перспективама, без јасно дефинисаног циља по питању ЈР.
СЕАП у својој основи даје приједлог мјера и активности потребних за смањење
емисије CO2 и као такав једним дијелом се бави питањем ЈР. АПЕЕ нису имале све
ЈЛС, јер њихово доношење, у складу са Законом о ЕЕ, није обавезујуће за неке од
ЈЛС из посматраног узорка, већ само за оне ЈЛС које имају преко 20.000
становника27.
Извјештај о стању и статусу израде и извјештавања спровођења АПЕЕ у ЈЛС у РС28
из 2015. године, даје преглед организационе структуре и прилагођавања
администрације ЈЛС, капацитета запослених као и аспект техничке организације, те
се у извјештају истиче да је његов основни циљ преглед стања и статуса процеса
израде АПЕЕ. Код креирања и израде АПЕЕ, ЈЛС су најчешће истицале проблеме
тачности прикупљених података за његову израду, затим трансфера СЕАП-а у
форму АПЕЕ и погрешно и нереално дефинисане циљеве, a након тога постојање
могућег проблема израде извјештаја о реализацији плана према Фонду и МЕР.
Наведени документи се по свом карактеру сматрају стратешким документима, док
садржајно осликавају тренутно стање и дају опште смјернице за изградњу и
реконструкцију ЈР, али без постојања конкретних проведбених докумената.
Како сложеност израде студије изискује ангажовање већег броја високо стручних
кадрова и додатних финансијски средстава, ЈЛС су се алтернативно одлучивале на
израду елабората или на коришћење пројеката израђених од стране извођача
радова приликом саме изградње или реконструкције мреже ЈР.
Различитим планским документима, као што су програм ЗКП, програм уређења
грађевинског земљишта и план капиталних инвестиција, дефинисане су одређене
активности на изградњи, реконструкцији, текућем и инвестиционом одржавању ЈР,

Бања Лука, Бијељина, Братунац, Градишка, Дервента, Добој, Источно Сарајево, Котор
Варош, Козарска Дубица, Лакташи, Модрича, Нови Град, Пале, Приједор, Прњавор, Теслић,
Требиње и Зворник.
28 Прилог 1. Попис аката-листа референци
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извори финасирања и вриједност пројеката, као и рокови за провођење
предвиђених активности. У зависности од величине ЈЛС, неке од њих нису имале
наведене планске документе, већ су средства и активности за ове послове
планирана у оквиру постојећег ресорног одјељења.
Програмом ЗКП је, у већини случајева, дефинисано одржавање ЈР на годишњем
нивоу. План капиталних инвестиција одређује главне смјернице инвестиционог
развоја за одређени период и то по приоритетима у оквиру сектора и сходно
предвиђеним финансијским могућностима. У плану капиталних инвестиција су
одређене активности, период реализације, извори финансирања и вриједност
пројекта за цјелокупан плански период. Програмом изградње и уређења простора
утврђују се извори, оквирна висина и начин утрошка средстава за уређење осталог
гађевинског земљишта на подручју ЈЛС за једну календарску годину. Поред ових
докумената, постоје и други прописи и одлуке, закључци и уговори којима се
дефинишу односи између наручиоца послова и извођача радова када је у питању
одржавање, реконструкција или изградња ЈР.
Планирање буџета ЈЛС, у овом сегменту, се врши према захтјевима одјељења
надлежног за послове ЈР и то прије свега за трошкове текућег одржавања ЈР и
трошковe електричне енергије ЈР. Све ЈЛС, у посматраном узорку, су имале
планирани буџет за одржавање ЈР. Програмом ЗКП средства за ЈР била су
планирана у 12 ЈЛС из узорка, док су у три ЈЛС средства за ЈР била планирана у
оквиру ресорног одјељења. Планирање ЗКП се врши између одјељења надлежних
за провођење различитих комуналних активности у које се убраја и ЈР.
Финансирање активности предвиђених планом капиталних инвестиција највећим
дијелом се обезбјеђују из буџета ЈЛС и дијелом из грантова. Једна ЈЛС, из узорка, у
моменту провођења испитивања на терену, није имала на располагању средства у
буџету за одржавање ЈР, што је према њиховим ријечима, у одређеној мјери,
утицало на функционалност ЈР. Заједничка карактеристика већег броја ЈЛС, огледа
се у томе да се предвиђена финансијска средства за реализацију активности
дефинисаних наведеним планским документима, у буџетима ЈЛС, не приказују
аналитички него су синтетички креирана и на такав начин не омогућују увид у
структуру трошкова за појединачне комуналне активности, па тако ни за ЈР.
За успјешно планирање и провођење мјера и активности на унапређењу система ЈР
неопходно је постојање одређене врсте анализе постојећег стања и карактеристика
система ЈР у ЈЛС. Увидом у доступну документацију достављену од стране ЈЛС,
ревизија се увјерила да већина ЈЛС располаже са одређеним подацима о ЈР и да су
они садржани у различитим документима у зависности од ЈЛС. У седам ЈЛС из
посматраног узорка подаци о ЈР садржани су кроз студијске анализе, пет ЈЛС
податке о ЈР има садржане у елаборатима, док три нису имале неку врсту
документа у којима су доступни подаци о ЈР. У студијама и елаборатима
анализирана су стања и карактеристике постојеће мреже ЈР, од чега је у осам ЈЛС
од оних које посједују неки од ових докумената садржана анализа трошкова ЈР.
Постојећа студијска документација коју посједују ЈЛС најчешће је по свом садржају
свеобухватнија од елабората, те поред података о стању и карактеристикама ЈР
садржи и друге детаљније обрађене дијелове попут приједлога за ЕЕ
модернизацију, модела калкулација за потенцијалне уштеде, анализу правног
оквира и др.
Интервјуи обављени у ЈЛС су показали да већина ЈЛС обухваћених узорком није
имала израђене планове ширења мреже и реконструкције ЈР у коме су јасно
утврђени критеријуми и дефинисани приоритети за изградњу нове и реконструкцију
постојеће ЈР. Реконструкција и проширење/изградња мреже ЈР, у ширем смислу,
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били су дефинисани стратегијом развоја ЈЛС код пет ЈЛС, планом капиталних
инвестиција код четири, док осталих шест ЈЛС није имало планске документе којима
је регулисана реконструкција и проширење/изградња мреже ЈР. Изградња нове
мреже ЈР најчешће је иницирана од стране грађана, док се инвестиционо
одржавање и реконструкција постојеће мреже врши у складу са потребама на
терену, а информације о потребама се прикупљају из различитих извора (грађани,
привредни субјекти који одржавају ЈР или комуналне службе). Приликом увођења
нове расвјете у сеоским и приградским подручјима углавном се користе већ
постојећи стубови нисконапонске мреже на које се постављају расвјетна тијела и
тиме значајно смањују трошкови изградње и увођења нове ЈР. Код свих узорком
посматраних ЈЛС за ревидирани период дошло је до повећања броја расвјетних
тијела. Поједине јединице локалне самоуправе су након провођења активности на
модернизацији мрежи јавне расвјете замијењена расвјетна тијела поново
уграђивала у мрежу јавне расвјете, најчешће у сеоским подручјима и на тај начин
ширила постојећу мрежу. Према изјавама представника ЈЛС, у којима је ревизорски
тим вршио интервјуе, након реконструкцијје мреже ЈР дешавало се да се значајан
број замијењених исправних расвјетних тијела поново употребљава у циљу
проширења мреже ЈР, што говори о томе да ЈЛС економично управљају постојећим
материјалним средствима, али указује и на непостојање јасних критеријума и
приоритета за увођење/изградњу нове ЈР.
Иако трошкови електричне енергије за ЈР у свим ЈЛС представљају најзначајнију
врсту расхода за ЈР, испитивања ревизије су показала да само мали број ЈЛС прати
и проводи анализе потрошње и трошкова електричне енергије ЈР. Евиденције
потрошње електричне енергије се у великом дијелу ЈЛС воде само на основу
пристиглих
рачуна
за
утрошену
електричну
енергију
од
стране
електродистрибутивних предузећа. Осам од 15 ЈЛС из посматраног узорка
располаже подацима о утрошеној енергији и њеним трошковима само на основу
рачуна, али не воде интерне евиденције о потрошњи и трошковима електричне
енегије и у складу са тим не прате стање и промјене у потрошњи енергије, у
одређеном временском периоду и не врше пројекције могућих уштеда по овом
основу. Преостале ЈЛС из узорка имају неки облик евиденције потрошње и
трошкова електричне енергије, један дио њих води евиденцију о потрошњи
електричне енергије комбиновано у kWh и КМ, један дио у КМ, а само једна ЈЛС
евиденцију води на основу потрошње електричне енергије, односно утрошених kWh.
Подаци о потрошњи и трошковима електричне енергије за ЈР обично су дати у
табеларном прегледу по мјесецима и годинама, али ревизија се није увјерила, да на
основу тих података ЈЛС раде детаљније анализе потрошње, прате кретање и
трендове потрошње током периода, као и да врше упоредну анализу потрошње на
мјесечном и годишњем нивоу.
Начин регулисања рада јавне расвјете је аутоматизован у свим јединицама локалне
самоуправе из посматраног узорка и заснован је на принципу регулисању рада јавне
расвјете путем астро-релеја, фото-ћелија или њиховој комбинацији. Рад система ЈР
путем астро–релеја регулисан је у 1/3 ЈЛС, док је код 1/5 ЈЛС управљање ЈР
засновано на принципу регулисања рада ЈР путем фото-ћелија. Са убрзаним
технолошким развојем модели управљања радом ЈР путем фото-ћелија у ЈЛС су се
показали застарјели, неекономични и мање ефикасни јер се овим начином
регулисања рада ЈР показало да системи ЈР раде доста временски дуже у
зависности од временских прилика, односно интензитета свјетла на које фото ћелије
реагују.
Ревизијом је утврђено да већи број ЈЛС из узорка, у посматраном периоду, није
имао организоване службе за контролу и провјеру исправности ЈР. Све врсте
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кварова настале на ЈР претежно пријављују грађани телефонски и путем
електронских апликација намијењених за комуницирање са грађанима у појединим
ЈЛС. Поред пријава грађана, кварове пријављују и привредни субјекти који су
задужени за оджавање ЈР, а само у неким ЈЛС имају организоване прегледе ЈР гдје
послове најчешће врши комунална полиција. У 1/3 ЈЛС пријаве кварова на мрежи ЈР
и проблема у функционисању других комуналних услуга врше грађани, у скоро
половини ЈЛС грађани и службеници запослени у оквиру надлежног одјељења који
се бави питањем ЈР, у 1/5 ЈЛС грађани и привредно друштво које обавља послове
на текућем одржавање ЈР. Примјетно је постојање различитих приступа
пријављивања недостатака на ЈР што указује на изостанак планова и процедура код
ове активности. Приликом провођења интревјуа утврђено је да у мањем броју ЈЛС
постоји и проблем неовлаштених прикључака на електроенергетску мрежу, односно
стубове ЈР од стране приватних лица или привредних субјеката. Неовлаштени
прикључци у великој мјери нарушавају функционалност и повећавају трошкове ЈР.
На посматраном узрорку ЈЛС, постоји различит приступ у начину вођења евиденција
о пријавама кварова и утврђеним недостацима на мрежи ЈР. Евиденције о
пријавама кварова, код већине ЈЛС, воде се у одјељењу надлежном за послове ЈР,
у неким ЈЛС то ради комунална полиција. Поступање по пријавама је различито, али
ЈЛС најчешће поступају на начин да се један временски период прикупљају пријаве
док се не накупи извјестан број пријава, а након тога се врши извођење радова на
отклаљању кварова и утврђених недостатака на мрежи ЈР. Овакав приступ има
функционалне недостатке због престанка контиуране испоруке свјетлосне енергије у
одређеном временском периоду на оним дијеловима путева и улица гдје ЈР није у
функцији. Посебни акти којима је регулисана активност поправке, замјене свјетиљки
и других кварова на мрежи (у виду интерних прописа и процедура) не постоје, и ове
активности су најчешће регулисане уговорима са привредним друштвима или
физичким лицима. Уговори су конципирани тако да дефинишу обавезу извршиоца
да се поправци мора приступити у року од 24 сата од момента пријаве квара, а
отклонити квар у року од два дана од изласка на терен, уколико нису неопходни
грађевински радови, односно, у року од четири дана, уколико су неопходни
грађевински радови (примјер уговора о одржавању ЈР_Град Бања Лука).
Као један од проблема текућег одржавања ЈР истиче се проблем уговарања радова
на одржавању мреже ЈР, који је, у појединим случајевима, од већег значаја него
сами трошкови одржавања. Тај проблем је посебно присутан код рубних и
неразвијених ЈЛС, у смислу начина уговарања и самог поступка избора извођача
радова, тамо гдје се на јавни позив за одржавање радова не пријави нико. У већим
ЈЛС проблем представља што се на јавни позив пријави велики број
заинтересованих страна, па сам тендерски поступак траје доста дуго због учесталих
жалби учесника у самом поступку избора извођача радова на текућем одржавању.
Када су у питању активности ЈЛС на текућем одржавању ЈР уочене су различите
праксе у начину уговарања и избора извођача радова између ЈЛС. Највећи број ЈЛС,
њих 11 има ангажовано привредно друштво за овај посао док су остале четири ЈЛС
ангажовале физичка лица. Евиденти су различити приступи код начина уговарања и
избора извођача радова на мрежи ЈР што указује на непостојање јединствених
процедура за ЈЛС у цјелини, али и непостојање јединствених процедура и у свакој
појединачној ЈЛС. Одређене ЈЛС имале су праксу да се одржавање ЈР уговарало на
основу оквирних споразума, други су то радили директним споразумом, док је
највећи број ЈЛС избор извођача вршио преко тендерских процедура. Радови на
текућем одржавању ЈР уговарани су на дужи рок, а након негативних искустава, у
посљедње вријеме радови на одржавању ЈР уговарају се за одређени краћи период.
Jедан број ЈЛС није правовремено покретао поступке јавних набавки, што се
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одразило на функционалност ЈР као посљедица дуготрајног поступка јавне набавке.
Временско трајање поступка јавних набавки често представља ограничавајући
фактор код функционалности ЈР, посебно у дијеловима године када је она
најпотребнија. Најчешће се поступак јавних набавки одвија почетком године, а то су
мјесеци у којима је трајање ноћи најдуже и функционалност би требала да буде на
највишем нивоу. Међутим, баш у тим мјесецима, због неправовремено покренутог
поступка јавних набавки, ЈЛС остајале су без извођача радова на текућем
одржавању ЈР што је у битној мјери утицало на њену функционалност. Недостатак
оваквог приступа огледа се у томе што двије јавне набавке нису временски везане и
дешава се да одређени временски период није покривен уговором о текућем
одржавању ЈР. Један дио ЈЛС, како не би остао без извођача радова на ЈР у
мјесецима када је она најпотребнија, умјесто уговарања радова за један обрачунски
период односно, једну календарску годину, користи могућност уговарања од марта
или априла мјесеца текуће до истог периода наредне године.
3.2.2.

Подршка на унапређењу јавне расвјете кроз активности Владе и
надлежних републичких институција

Иако је према Закону о комуналним дјелатностима, управљање ЈР и финансирање
мјера и активности у овој области искључиво дато у надлежност ЈЛС, стање у овој
области не може се сагледати, а да се не сагледа улога Владе и ресорних
министарства, МЕР, МПУГЕ и Фонда који су надлежни за креирање прописа и
обезбјеђивање услова за провођење мјера ЕЕ, а тиме и на провођењу мјера на
унапређењу ЈР. Анализом регулативе релевантне за ову област, ревизија је
утврдила да се управљању ЈР у РС и пружању подршке активностима у обављању
ове дјелатности не може приступити на једностран начин, сагледавши само улогу
ЈЛС, јер су испреплетене надлежности, активности и одговорности различитих
институција, од Владе, преко ресорних министарстава, до Фонда и обрнуто. Овакав
навод потврђује и чињеница да је ЈР, која представља дјелатност ЗКП од посебног
јавног интереса, дефинисана Законом о комуналним дјелатностима над којим је за
спровођење управног надзора надлежно МПУГЕ.
У циљу провођења политике ЕЕ и реалиазције стратешких циљева Влада је у
децембру 2013. године донијела АПЕЕ РС до 2018. године. Овај АПЕЕ је обухватио
период 2010-2018. година, како би се покрио циљ за уштеду енергије у овом периоду
од најмање 9% просјечне финалне домаће потрошње енергије која се остварила у
периоду 2006-2010. година. Иако је предвиђено да се АПЕЕ, као документ, доноси
на период од три године, овај акциони план донесен је на период од девет година,
да би затим услиједила његова измјена и допуна која је обухватила период 20162018. година. Документ Измјена и допуна АПЕЕ РС до 2018. године је саставни дио
АПЕЕ у БиХ за период 2016-2018. Оваквом начину, односно измјени АПЕЕ РС се
приступило да би се испунили одређени захтјеви Енергетске заједнице у смислу
комплетирања регулативе у области ЕЕ на нивоу БиХ.
Провођењем ове ревизије учинка утврђено је да су АПЕЕ РС и Измјене и допуне
истог једини презентовани плански документи републичких институција, у којима је
обухваћена ЈР и гдје су, у вези са ЈР постављени одређени циљеви, те су
предвиђене мјере и активности које је потребно проводити, као и процјена
потребних средстава за достизање заданог циља. У Измјенама и допунама АПЕЕ
РС извршена је реалокација и редефинисање досадашњих циљева уштеде
финалне потрошње енергије, постављених за досадашње мјере на исказане
циљеве уштеде у оквиру програма за повећање ЕЕ, при чему се сваки програм
састоји од већег броја одговарајућих секторских и хоризонталних мјера.
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Циљ у области ЈР, у оба документа, је постављен на једнаком принципу кроз
смањење потрошње електричне енергије за уличну расвјету. Разлика је у томе да
су, у Измјенама и допунама АПЕЕ РС, вриједности за крајњи циљ уштеде
електричне енергије постављене на нижем нивоу у односу на првобитно
постављене вриједности у АПЕЕ РС. У Измјенама и допунама АПЕЕ РС за циљ је
постављен ниво уштеде електричне енергије од 0,041 РЈ, док је у АПЕЕ РС циљ био
постављен на ниво уштеде од 0,05 РЈ (петаџул – јединица мјере којом се сви
облици потрошње енергије своде на исту обрачунску вриједност). Мјере и
активности су дефинисане на истим или веома сличним основама и своде се на
повећање ЕЕ система ЈР, кроз замјену постојећих и уградњу нових ЕЕ система ЈР и
успостављање ефикасног система управљања расвјетом. Временски оквири за
постизање циљева и провођење појединачних мјера и активности, у овим
документима, нису јасно дефинисани. Дефинисани су потребни износи
финансијских средстава за реализацију мјера и активности за постизање
очекиваних енергетских уштеда и они се знатно разликују у ова два документа.
Наиме, у АПЕЕ РС је планиран износ од око 2,5 милиона КМ, док је у Измјенама и
допунама АПЕЕ планирано нешто више од 11 милиона КМ.
Овим документима су предвиђени могући извори и начин финансирања
предвиђених мјера и активности и то путем преференцијалних, ино и комерцијалних
кредита, средстава Фонда, субвенција, ESCO модела, јавно-приватног партнерства,
редовне буџетске линије и буџетско финансирање уз отплату инвестиција кроз
смањење будућих буџетских издатака. Међутим, из ова два АПЕЕ, није било могуће
утврдити за које мјере и активности би колики износ средстава требао бити
обезбјеђен, као нити ко, колико средстава и из којих извора би требао обезбиједити
та средства.
Годишње извјештаје о реализацији АПЕЕ РС, у посматраном периоду, надлежне
институције нису израђивале, те их Влада није ни усвајала, па се с тога не може
утврдити да ли су провођене предвиђене мјере и активности везане за ЈР и да ли су
постигнути задати циљеви у овој области. С обзиром на изостанак ових извјештаја,
једини податак о ЈР, који би се могао посматрати и који би дао неки увид у степен
достизања циља уштеде енергије, у овом сегменту, дат је у Измјенама и допунама
АПЕЕ РС. Из прегледа постављених циљева и остварених енергетских уштеда,
приказаних у Измјенама и допунама АПЕЕ РС, у побољшању мјера ЕЕ код уличне
расвјете, видљиво је да дефинисани циљ од 0,05 PJ остварен са 0,0015 PJ, тј. да су
планирана и предвиђена очекивања из АПЕЕ РС само малим дијелом остварена.
Подаци за ЈР у АПЕЕ РС и Измјенама АПЕЕ РС, који су важни стратешко-плански
документи, утврђивани су на бази процјена, јер Фонд као ни надлежна
министарства, не располажу подацима о броју и карактеристикама расвјетних тијела
и потрошњи и трошковима електричне енергије за ЈР на нивоу РС. Републичке
институције такође не располажу подацима о висини средстава која би била
потребна да се изврши реконструкција цјелокупне ЈР на нивоу РС, као ни подацима
колика би се уштеда у енергији и новцу остварила, уколико би се постојећа
расвјетна тијела замијенила енергетски ефикаснијима.
Приликом провођења интервјуа, саговорници у МЕР и МПУГЕ су изјавили да
активности које би биле везане за ЈР, као ни издвајање средстава за неке
активности из ове области нису планиране годишњим плановима рада ових
министарстава, те се ове активности нису обрађивале ни у годишњим извјештајима
о раду ових министарстава. ЈР се ни у годишњим плановима рада и финансијским
плановима Фонда у посматраном периоду 2016-2019. година није директно и јасно
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помињала и обрађивала у смислу суфинансирања пројеката изградње или
реконструкције ЈР.
Финансирање
појединачних пројеката ЕЕ
представља
кључ
успјешне
имплементације и спровођења мјера ЕЕ уопште, па тако и пројеката изградње,
реконструкције и модернизације ЈР. У свим надлежним републичким институцијама,
МЕР, МПУГЕ и Фонду, које смо посјетили током провођења ове ревизије, пројекте
изградње, реконструкције и модернизације ЈР су навели као једну од активности коју
је најлакше проводити и мјерити њене директне учинке за спровођење мјера ЕЕ, и
навели су је као једну од мјера, којом се на најбољи и најефикаснији начин
обезбјеђује поврат уложених средстава.
Уз претходно наведено, изостала је и потпуна легализација ESCO модела
финансирања као облика јавно-приватног партнерства, a којим би ЈЛС могле
провести активности на модернизацији и реконструкцији ЈР. Закон о ЕЕ дефинише
енергетску услугу која обухвата активности и радње које доводе до мјерљивог или
процјењивог побољшања ЕЕ објеката, техничких система и производних процеса,
односно уштеда енергије које се могу изразити у новцу примјеном енергетски
ефикасне технологије, односно поступака којима се постижу уштеде енергије. Иако
је на иницијативу EBRD, још 2013. године, одржан састанак у МПУГЕ, на којем је
презентована Информација29 о анализи стања правне регулативе у БиХ везано за
развој ESCO тржишта, још увијек нису отклоњене правне препреке за примјену овог
модела финансирања у РС. Поред овога, у Информацији су наведене области у
којима је потребно још много тога радити да се смањи енергетски интезитет,
односно повећа ЕЕ у јавном сектору, школама, градским дворанама, болницама и
јавним службама, тј. сектору услуга, односно уличној расвјети, као и подаци о
потенцијалним уштедама енергије који се крећу од 25% у јавним објектима па до
60% за уличну расвјету, под условом да постоји висок стандард дизајна и
инвестирања.
Овај модел финансирања је предвиђен и Законом о енергетици гдје се у мјерама за
спровођење ЕЕ налаже МЕР да ради на успостављању повољних услова за
инвестирање кроз програме за повећање ЕЕ, путем јавно-приватног партнерства.
Поред наведеног, као један од предуслова за провођење ове мјере, било је и
доношење Правилника о методологији процјене трошкова понуде енергетских
услуга у складу са Законом о ЕЕ, које је међутим изостало. ESCO модел је
предвиђен и у АПЕЕ РС као могући начин финансирања и спровођења активности
на постизању циљева енергетских уштеда. Представници МПУГЕ изјавили су да би
се ESCO модел морао заснивати на основама Закона о јавно-приватном
партнерству30, што тренутно, није могуће у РС и да од момента доношења овог
Закона, који је на снази још од 2009. године, није реализован нити један пројекат
облика сарадње путем јавно-приватног партнерства. И Уредба Владе о реализацији
пројеката јавно-приватног партнерства31 у неком обиму онемогућава спровођење
пројеката по ESCO моделу. И поред овога, представници надлежних институција у
којима је ревизорски тим проводио интервју и прикупљао податке и информације,
изјавили су да је ESCO модел добар начин финансирања за ЈЛС, нарочито за мање

Информација о Пројекту „Регионални програм енергетске ефикасности Западног Балкана“
који имплементира Европска банка за обнову и развој (EBRD)
30
Закон о јавно-приватном партнерству у Републици Српској, ''Службени гласник Републике
Српске'', број 59/09 и 63/11
31 Уредба Владе Републике Српске о реализацији пројеката јавно-приватног партнерства
''Службени гласник Републике Српске'', број 104/09
29
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и слабије развијене ЈЛС, али да због правних препрека тренутно није могуће
примјенити овај модел у пракси.
Како би се извршила модернизација ЈР у БиХ, Развојни програм Уједињених нација
(УНДП) је у 2019. години провео анализу у сврху идентификовања оптималног
пословног модела за енергетски ефикасну реконструкцију система уличне расвјете и
његове практичне примјене. Циљ овог пројекта под називом ''Развој модела
приватно-јавних инвестиција за енергетски ефикасне системе ЈР у БиХ'', је
стварање самоодрживости и осигуравање да модалитети јавно-приватног
партнерства и ESCO модела буду доступни и оперативни за ЈЛС у примјени мјера
ЕЕ и кроз реинвестирање уштеда у друге инфраструктурне пројекте.32 Према
расположивим информацијама, које смо имали у моменту провођења ове ревизије
учинка, модел финансирања је изабран, али је у току процес израде документа са
приједлогом уговора између ЈЛС и фирми, како би у потпуности био усклађен са
законским легислативама РС и ФБиХ.
Фонд има једну од кључних улога у провођењу енергетске политике РС која је
дефинисана регулативом и Стратегијом развоја енергетике РС.
Средства за рад Фонда и финансирање пројеката из области заштите животне
средине, ЕЕ и ОИЕ обезбјеђују се из намјенских средстава, односно накнада које
плаћају загађивачи животне средине, накнаде за оптерећивање животне средине
отпадом, наканаде за заштиту вода, средстава остварених по основу међународних
пројеката и других активности, прилога, донација и других извора у складу са
Законом о фонду и финансирању заштите животне средине РС.
Такође, поред ових средстава, Фонд обезбјеђује и средства по основу накнаде за
подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора који су
засновани су на примјени Закона о ОИЕ и ефикасној когенерацији33. Ова средства
представљају намјенска средства Фонда и користе се искључиво за унапређење
мјера ЕЕ и подстицање производње из ОИЕ.
Накнада за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у
ефикасној когенерацији представља новчани додатак на цијену електричне енергије
који се обрачунава свим крајњим купцима електричне енергије. Висина јединичне
накнаде за подстицање производње електричне енергије, утврђена је, од стране
Регулаторне комисије за енергетику РС, Одлуком о висини накнаде за подстицање
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији
и у посматраном периоду, мијењала се неколико пута, да би у 2019. години висина
ове накнаде износила 0,075 КМ/kWh.34
Начин и критеријуми за додјелу ових средстава корисницима утврђени су
Правилником о начину и критеријумима за додјелу финансијских средстава и
мјерилима за оцјењивање приједлога за додјељивање средстава Фонда.35 Фонд у
оквиру дефинисаних области утврђује приоритете за додјелу средстава у складу са
републичким стратешким и другим документима којима се утврђују приоритети у
области заштите животне средине, ЕЕ и коришћења ОИЕ.

32https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2019/Mod

ernizationPublicLightning.html
33 Прилог 1. Попис аката-листа референци
34 Прилог 8. Преглед промјена висине јединичне накнаде за ОИЕ у периоду 2016-2019
35 Прилог 1. Попис аката-листа референци
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У складу са расположивим средствима за финансирање пројеката, активности
Фонда у области ЕЕ, у посматраном периоду, односиле су се већином на пројекте
провођења мјера за унапређење ЕЕ јавних и стамбених објеката. ЈР није била у
приоритетима финансирања Фонда и у посматраном периоду, није суфинансиран
ни реализован ни један пројекат који се односио на провођење мјера за повећање
ЕЕ у области ЈР.
Фонд у сарадњи са УНДП-ом у БиХ већ неколико година проводи активности из
области ЕЕ у оквиру програма ''Зелени економски развој - ГЕД''. Сврха овог
трогодишњег Пројекта је стварање оперативних услова и механизама за провођење
међународних обавеза БиХ, те осигуравање провођења и примјене директива
Европске уније из области ЕЕ у РС уз јачање капацитета јавних институција за
провођење пројеката ЕЕ.
УНДП је, у сарадњи са Фондом, у јуну 2019. године, расписао јавни позив у оквиру
пројекта ''Зелени економски развој - ГЕД'' и уз финансијску подршку Владе Шведске.
Јавни позив односио се на израду детаљних енергетских прегледа за ЈР и одабир
пројеката и потенцијалних корисника за реализацију пројеката који имају за циљ
повећање ЕЕ ЈР у РС. Пројекат повећања ЕЕ у сектору ЈР подразумијевао је
замјену класичних сијалица ЛЕД сијалицама. Фонд је непосредно учествовао у
припреми пројекта и прикупљању пријава од ЈЛС, док су све остале активности око
финансирања, одабира и рангирања пројеката као и израде енергетских аудита
вршени од стране представника УНДП-а. На овај позив пријавило се 1736 од 62 ЈЛС
из РС, а израда детаљних енергетских прегледа система ЈР је била бесплатна за
ЈЛС, тј. ова прва фаза пројекта је у потпуности била финансирана од стране
међународних институција. Према расположивим информацијама, у току провођења
ове ревизије, реализација овог пројекта је још увијек била у току, у фази
оцјењивања и рангирања пристиглих пријава, а након тога, требао је услиједити и
одабир пројеката од стране УНДП-а.
Поред ових пројеката, у посматраном периоду, Фонд је у сарадњи са ГИЗ-ом
проводио активности на имплементацији пројекта под називом ''Успостављање
процеса развоја информационог система за ЕЕ у РС“. Поред Фонда у овај пројекат
укључени су и МЕР и МПУГЕ као стратешки партнери. Коначни циљ анализе је
успостављање интегралног информационог система ЕЕ и вођење базе података о
ЕЕ у циљу обезбјеђења највећег нивоа доступности информација о потрошњи
енергије као и о реализацији мјера ЕЕ предвиђених АПЕЕ РС. Предуслов за
формирање јединствене и функционалне базе бодатака о ЕЕ као и доступност ових
информација јавности, било је доношење подзаконског акта који дефинише садржај,
структуру и начин прикупљања и пружања информација за потребе вођења базе
података о ЕЕ.

3.3.

Резултати и ефекти проведених мјера и њихово извјештавање

3.3.1.

Резултати и ефекти проведених мјера

ЈЛС, које су, у посматраном периоду, проводиле неке од активности на
реконструкцији и модернизацији мреже ЈР проводиле су их на цијелој мрежи или на

Гацко, Рогатица, Угљевик, Милићи, Требиње, Осмаци, Језеро, Бања Лука, Бијељина, Ново
Горажде, Источна Илиџа, Фоча, Градишка, Србац, Лакташи, Мркоњић Град и Шипово
36
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дијелу мреже ЈР. Ове активности, ЈЛС су већином финансирале из властитих
извора, путем кредитних средстава и донација за неке мање пилот пројекте.
На основу података из упитника и прикупљених докумената и информација на
терену, осам ЈЛС од свих ЈЛС у РС је провело модернизацију комплетне мреже ЈР
или њеног великог дијела у смислу замјене постојећих или уградње нових
енергетски ефикаснијих расвјетних тијела, док су друге ЈЛС активности проводиле
парцијално, на дијелу мреже, или их уопште нису проводиле. ЈЛС које је су
извршиле модернизацију цјелокупне или великог дијела мреже ЈР практично да
више немају трошкова текућег одржавања или су исте свели на минимум.
ЈЛС, из посматраног узорка, проводиле су одређене активности попут
реконструкције и дјелимичне изградње дијела нове мреже и увођења нових
расвјетних тијела, а све у правцу модернизације ЈР засноване на принципима ЕЕ и
смањењу трошкова одржавања и потрошње и трошкова електричне енергије. Од 15
ЈЛС четири ЈЛС (Љубиње, Рудо, Костајница, Источна Илиџа) извршили су
модернизацију комплетне ЈР и потпуно или великим дијелом прешле на енергетски
ефикаснију ЛЕД технологију расвјетних тијела. Активности на дјелимичној замјени у
виду реконструкције или изградње дијела нове мреже и увођења нових расвјетних
тијела провело је десет ЈЛС из посматраног узорка, док само једна ЈЛС није
проводила неке од активности на мрежи ЈР са циљем смањења трошкова ЈР и
остваривања одређених уштеда. Једна ЈЛС је путем анализе управљањa радом
система ЈР установила да је потребно повећати ефикасност управљања рада ЈР, те
су дошли до закључка да ефикаснијим управљањем могу смањити потрошњу и
трошкове електричне енергије. Увођењем модернијег начина управљања, односно
преласком са начина управљања путем фото-ћелија на начин регулисања рада ЈР
путем астро-релеја, остварили су смањење потрошње електричне енергије за око
20% у односу на ранији период.
У посматраном периоду, двије ЈЛС у РС (Рудо и Љубиње) су провеле потпуну
модернизацију система ЈР путем финансирања на бази ESCO модела (вриједност
инвестиције за пружање енергетске услуге коју је уложио давалац енергетске услуге
отплаћује се од уштеда енергије остварених у односу на потрошњу енергије прије
давања енергетске услуге). У ЈЛС, које су модернизацију система ЈР провеле на
овај начин показало се као добра пракса и смањена је потрошња енергије за 60-70%
у односу на ранију потрошњу прије провођења мјера.
Општина Рудо, која је путем ESCO модела извршила реконструкцију комплетне
мреже ЈР у 2017. години и која се односила на замјену 440 сијалица и пратећих
радова, остварила је смањење у потрошњи електричне енергије за ЈР од 67% на
крају 2018. године у односу на 2016. годину.37 Потребно је напоменути да, у
Општини Рудо, прије реконструкције мреже ЈР у функцији није било и до 50%
расвјетних тијела, тако да би остварене уштеде биле и веће ако би се вршило
поређење потрошње са истим бројем расвјетних тијела. Такође, на примјеру
Општине Љубиње, из евиденција о потрошњи и трошковима електричне енергије
ЈР, евидентно је да су трошкови електричне енергије за 2019. годину били мањи за
три пута у односу на 2017. годину, и да су по овом основу смањени потрошња и
трошкови електричне енергије за 66%.
Код дијела ЈЛС, које су парцијално приступиле модернизацији ЈР, такође је присутан
пад потрошње електричне енергије у односу на период прије модернизације.

37

Прилог 9. Примјер инвестиције по ESCO моделу и њени ефекти_Општина Рудо
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Међутим, у неким ЈЛС, посебно развијенијим, у којима је ревизорски тим обавио
интервју и прикупљао одређене податке и информације, нису дате предности
оваквом начину финансирања путем ESCO модела, сматрајући да је период
отплате доста дужи него када се финансира из сопствених средстава.
У неколико ЈЛС истакнуто је да је квалитет освјетљења и вијек трајања сијалица у
директној вези са произвођачем ЛЕД расвјете. Истакнуто је да квалитетнија ЛЕД
расвјета произведена од свјетски познатих произвођача посједује виши ниво
квалитета, али је и цјеновно знатно скупља. Кроз интервју са представницима ЈЛС
истакнуто је задовољство са таквим ЛЕД свјетиљкама по питању квалитета и вијека
трајања. Такође, наводе да њихова замјена настала било којом врстом техничких
кварова није честа, па самим тим и не изискује честу замјену, што повећава
функционалност и смањује трошкове текућег одржавања ЈР.
Примјер добро организоване процедуре за провођење текућег одржавања ЈР
постоји у општини Прњавор гдје се за одређене радове издаје налог извођачу, са
њим на терен излази комисија (састављена од стручних лица запослених у општини)
која надгледа радове, води се дневна евиденција о мјесту рада, врстама и количини
утрошеног материјала. Након завршених радова комисија израђује извјештај о
изведеним радовима, потом се издаје фактура и налог за плаћање, а када је она
извршна уз њу се прилажу налог за радове и извјештај комисије о извршеним
радовима као доказ.
Иако је цијена електричне енергије за ЈР у износу од 0,1578 KM/kWh без ПДВ-а
остала на истом нивоу током посматраног периода, представници ЈЛС у којима је
ревизорски тим проводио интервју и прикупљао одређене информације и податке,
навели су могућност да би могло доћи до повећања цијене електричне енергије за
ЈР, која би, уз постојеће повећање висине јединичне накнаде за подстицање
производње из ОИЕ, довела до повећања већ постојећих трошкова електричне
енергије ЈР. Повећање цијене електричне енергије би умањило ефекте проведених
мјера на модернизацији мреже ЈР и негативно утицало на смањење трошкова
електричне енергије и достигнутог нивоа уштеда.
3.3.2.

Надзор, контрола и извјештавање

Провјера стања на мрежи од стране надлежних служби нема свој континуиран и
плански карактер када се ради о исправности рада ЈР, нити када је у питању
провјера стања прије и послије проведених мјера и активности на ЈР. Изостајање
континураних провјера има за резултат непостојање информација које би се
користиле за анализу исправности и анализу стања прије и послије проведених
мјера и активности.
Евидентни недостаци у појединим ЈЛС огледају се у томе да не постоје комисије које
врше надзор у току извођења радова, као и након извршеног рада. Уколико и постоје
оне су најчешће само формалне природе без стварног стручног надзора на терену.
Често су, због недостатка кадрова, на мјестима надзора лица која нису довољно
компетентна да одговоре тим захтјевима.
За контролу, евалуацију и извјештавање о проведеним мјерама и активностима у
области ЈР у ЈЛС не постоје прописане процедуре засноване на јединственим
принципима. Најчешће надзор над извођењем радова врше референти из
надлежног одјељења у саставу ЈЛС и о тим се пословима воде грађевински
дневници и записници о утрошеном материјалу.
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Након проведених мјера и активности на унапређењу система ЈР, већи број ЈЛС из
узорка, није вршио анализе потрошње електричне енергије, као ни евалуацију
остварених резултата и постигнутих ефеката. Више од половине ЈЛС из узорка није
приступило изради анализа након проведених мјера, док осталих седам, иако раде
анализе потрошње електричне енергије, нису проводили анализу потрошње
електричне енергије, стања ЈР и постигнуте функционалности након предузетих
мјера.
Проведене мјере у одређеним ЈЛС прате и анализе које потврђују оправданост
улагања у модернизацију ЈР (реконструкцију и изградњу). Анализе су најчешће
кратке и без много детаља. Предметно су засноване на потрошњи електричне
енергије са циљем приказивања смањења њене потрошње и потврђивањем
економске оправданости проведених мјера. Не постоје анализе из којих би се могло
видјети да се у исто вријеме смањује потрошња, а да се побољшава
функционалност ЈР у смислу боље освијетљености путева и улица. Такође, не
постоје анализе о постигнутим резултатима са циљем повећања ЕЕ, смањењу
емисије CO2, као и других параметара (свјетлосном загађењу) о ЈР, прописаних
различитим стратешким и планским документима.
Прикупљање података о потрошњи електричне енергије у kWh и КМ омогућује
својеврсну анализу потрошње и трошкова електричне енергије и ефеката
проведених мјера. Недостатак овог приступа је непостојање података и показатеља
о потрошњи прије и послије провођења активности, како би се могло одговорити на
питање да ли постигнута економичност обезбјеђује очекиван, оптималан,
правовремен ниво свјетлосне енергије усклађен са принципима ЕЕ.
Извјештавање о проведеним мјерама и активностима и оствареним резулататима у
области ЈР вршило се најчешће кроз извјештаје о раду начелника и раду одјељења
у више од половине ЈЛС из посматраног узорка. У осталих седам ЈЛС извјештавање
је вршено путем извјештаја о реализацији програма ЗКП, путем извјештаја о
реализацији програма о уређењу градског грађевинског земљишта и/или кроз
извјештај о реализацији програма капиталних улагања. Извјештаји о проведеним
активностима садржински су формално-правно структуирани, мање имају карактер
извјештавања о сврсисходности извршених активности. Извјештаји о оствареним
резултатима након проведених активности су се врло ријетко израђивали као
посебни документи, а садржајно су препознатљиви у саставу других извјештаја и као
саставни дијелови ових извјештаја не дају довољно информација како би се
сагледала цјеловитост остварених резултата. Извјештавање о оствареним
резултатима заснивало се прије свега на принципу економичности (анализи
потрошње). Компарација потрошње и трошкова електричне енергије вршена је по
два основа, по количини утрошене енергије у kWh и трошковим електричне енергије
у КМ, прије и послије проведених активности. Основна намјера оваквог начина
извјештавања била је приказивање оствареног смањења потрошње и трошкова
електричне енергије.
Ревизији нису презентовани извјештаји и анализе који приказују како је остварени
резултат на принципу економичности утицао на ефикасност рада ЈР. С тим у вези,
изостала је и анализа резултата која би показала да су са модернизацијом ЈР
смањени и потрошња и трошкови електричне енергије (у kW и КМ) и/или повећан
број освијетљених улица и остварен већи ниво освјетљења улица и путева.
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4.

ЗАКЉУЧЦИ

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске провела је ревизију
учинка на тему управљања јавном расвјетом, са сврхом да испита и да одговор на
питање да ли постојеће мјере и активности јединица локалне самоуправе и
републичких институција, на управљању јавном расвјетом, доприносе унапређењу
функционалности јавне расвјете и смањењу трошкова јавне расвјете.
На основу презентованих налаза ревизија је донијела закључке. Основни закључак
ове ревизије учинка је:
У управљању јавном расвјетом није, у довољној мјери, успостављен ефикасан
систем који би омогућио повећање функционалности и смањење трошкова
јавне расвјете.
У складу са основним закључком утврђени су и појединачни закључци:
4.1 Посматрани период карактерише раст потрошње и трошкова елeктричне
енергије, као и пораст укупних издатака за јавну расвјету уз истовремено
ширење мреже јавне расвјете.
Раст трошкова електричне енергије за јавну расвјету, у посматраном периоду,
највећим дијелом, је резултат повећања броја расвјетних тијела и ширења мреже
јавне расвјете и повећања висине јединичне накнаде за подстицање производње из
обновљивих извора која је садржана у рачунима за електричну енергију.
Изражене су разлике у кретању потрошње и трошкова електричне енергије између
јединица локалне самоуправе. Већи број јединица локалне самоуправе карактерише
повећање трошкова електричне енергије. Међутим, један број јединица локалне
сaмоуправе карактерише смањење потрошње и трошкова електричне енергије што
је примарно резултат предузетих мјера приликом изградње, реконструкције и
инвестиционог одржавања јавне расвјете, промјене структуре расвјетних тијела
и/или промјена у начину регулисања рада јавне расвјете.
4.2 Јединице локалне самоуправе нису створиле потребне претпоставке за
ефикасано управљање јавном расвјетом које би било у функцији смањења
трошкова јавне расвјете и повећања њене функционалности.
Осим општих планских докумената, већи број јединица локалне самоуправе нема
израђене планове ширења, односно изградње и реконструкције мреже јавне
расвјете. У овим јединицама локалне самоуправе нису регулисана питања која се
односе на критеријуме и приоритете избора јавних површина које ће бити
обухваћене јавном расвјетом у краткорочном и дугорочном периоду. Непостојање
ових докумената може довести до непланске и неконтролисане изградње мреже
јавне расвјете.
Мали број јединица локалне самоуправе прати и проводи анализе потрошње и
трошкова електричне енергије и карактеристика и функционалности јавне расвјете,
како би у складу са тим предузимале одређене мјере и активности на плану
смањења потрошње и трошкова електричне енергије. Евиденције података о
потрошњи и трошковима електричне енергије, у већем броју јединица локалне
самоуправе, су претежно формалног карактера и као такве не пружају
систематизоване податке и нису адекватне за провођење анализа кретања
потрошње и трошкова електричне енергије, како би се на основу тих података и
анализа могле предузимати мјере на плану њиховог смањења.
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4.3 У јединицама локалне самоуправе није успостављено организовано
праћење исправности функционисања јавне расвјете и предузимање мјера на
отклањању утврђених недостатака у циљу повећања њене функционалности.
У јединицама локалне самоуправе присутне су различите праксе у начину вршења
надзора и провјере исправности мреже јавне расвјете. Налази ревизије су показали
да оређени број јединица локалне самоуправе нема организован приступ за
контролу и провјеру исправности јавне расвјете. Присутне су и разлике између
јединица локалне самоуправе у начину пријављивања кварова и уочених
недостатака на мрежи јавне расвјете, а с тим у вези и у начину вођења евиденција о
пријавама кварова и утврђеним недостацима, начину одржавању јавне расвјете као
и извјештавању о проведеним активностима.
Функционисање јавне расвјете повезано је и са поступцима и процедурама јавних
набавки, уговарањем послова и провођењем надзора над извођењем радова на
одржавању јавне расвјете, који утичу на правовременост и квалитет извођења
радова, а тиме и на квалитет функционисања јавне расвјете.
Предузете активности на надзору, контроли и извјештавању су претежно формалне
природе и не пружају основу за анализу трошкова и користи од проведених мјера и
остварених резултата на смањењу потрошње енергије и трошкова јавне расвјете.
Непостојање потребних анализа и стварног стручног надзора на терену представља
препреку за економично и функционално управљање јавном расвјетом.
4.4 Проведене мјере и активности у појединим јединицама локалне
самоуправе показују да је организованим и планским приступом изградњи,
реконструкцији и одржавању јавне расвјете могуће постићи успјешније
функционисање јавне расвјете.
Јединице локалне самоуправе, које су провеле активности на модернизацији
цјелокупне мреже јавне расвјете или њеног великог дијела, у смислу уградње нових
или замјене постојећих расвјетних тијела енергетски ефикаснијим, оствариле су
значајне уштеде у потрошњи електричне енергије и практично да више немају
трошкова текућег одржавања или су исте свели на минимум.
Код дијела јединица локалне самоуправе, које су парцијално приступиле
модернизацији дијела мреже јавне расвјете, такође је присутан пад потрошње
електричне енергије у односу на период прије модернизације.
Успјешност функционисања јавне расвјете, у великој мјери, повезана је и са
начином регулисања рада јавне расвјете. Регулисањем рада система јавне
расвјете, преласком на модерније и ефикасније начине управљања јавном
расвјетом, код јединица локалне самоуправе које су провеле овакву врсту мјера,
примјетан је пад потрошње и трошкова електричне енергије.
Постизање вишеструких позитивних ефеката, у смислу значајних смањења
трошкова јавне расвјете и повећања њене функционалности, могуће је постићи
комбиновањем ових мјера са мјерама организоване контроле и надзора над
функционисањем јавне расвјете и извођења радова.
4.5 Комуникација и координација активности између јединица локалне
самоуправе и републичких институција није у потпуности на нивоу који је у
функцији успјешног управљања јавном расвјетом.
На нивоу Републике Српске не постоје потпуни и поуздани подаци о јавној расвјети,
у погледу стања и структуре расвјетних тијела, потрошње електричне енергије и
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трошкова електричне енергије, актуелних пројеката који се односе на јавну расвјету,
укључујући и финансирање јавне расвјете и са тим повезане ризике и потешкоће у
остваривању њене енергетске ефикасности.
Јединице локалне самоуправе нису имале приступ фондовима за финансирање или
суфинансирање пројеката повећања енергетске ефикасности јавне расвјете, тако
да, у посматраном периоду, није реализован ни један пројекат у области јавне
расвјете, који је финансиран или суфинансиран намјенским средствима за
енергетску ефикасност.
Постојећи правни оквир који се односи на енергетску ефикасност, а посебно на
финансирање енергетске ефикасности, не омогућава у потпуности јединицама
локалне самоуправе имплементацију посебних начина финансирања и реализације
пројеката изградње, реконструкције и инвестиционог одржавања јавне расвјете по
принципу јавно-приватног партнерства.
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5.

ПРЕПОРУКЕ

У овом дијелу извјештаја, а на темељу презентованих налаза и изнесених
закључака, ревизија даје препоруке Влади Републике Српске, Министарству
енергетике и рударства, Министарству за просторно уређење, грађевинарство и
екологију, Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност, и
јединицама локалне самоуправе о промјенама које је потребно чинити у управљању
јавном расвјетом како би се осигурало повећање функционалности и смањили
трошкови јавне расвјете.
Јединице локалне самоуправе, у циљу успјешног управљања јавном расвјетом
треба да:
5.1 Успоставе неопходне претпоставке које ће омогућити потпуну и
поуздану основу за планирање и провођење активности на плану ефикасног
управљања јавном расвјетом.
Јединице локалне самоуправе треба да успоставе евиденције о јавној расвјети како
би се на тај начин обезбиједио попис и утврдиле карактеристике јавне расвјете.
Евиденције о јавној расвјети треба користити приликом планирања мјера и
активности на управљању јавном расвјетом. Јединице локалне самоуправе треба да
устроје евиденције о потрошњи електричне енергије и трошковима електричне
енергије који ће омогућити праћење потрошње и трошкова, предузимање мјера на
њиховом смањењу и праћењу резултата и ефеката предузетих мјера и активности.
Јединице локалне самоуправе треба да израде планове изградње, реконструкције и
одржавања јавне расвјете, са конкретним активностима, роковима и динамиком
провођења активности, потребним ресурсима, посебно финансијским, начинима и
изворима финансирања, планираним резултатима и ефектима. Планове изградње и
одржавања јавне расвјете треба ускладити са другим развојним и планским актима,
а посебно са буџетом јединица локалне самоуправе.
У условима изражених потреба за изградњом и модернизацијом јавне расвјете и
недостатка ресурса потребно је утврдити и досљедно примјењивати критеријуме за
избор приоритета у изградњи и одржавању јавне расвјете.
5.2 Планирају и проводе мјере на унапређењу јавне расвјете кроз активности
на изградњи нове мреже, реконструкцији, инвестиционом и текућем
одржавању постојеће мреже јавне расвјете, које ће резултирати смањењем
потрошње и трошкова електричне енергије и повећањем њене
функционалности.
Јединице локалне самоуправе поред проширења мреже јавне расвјете, треба да
предузму активности на изналажењу оптималних мјера у модернизацији јавне
расвјете у складу са постојећим институционалним капацитетима. Примјена мјера и
активности, дугорочно посматрано, треба да доведе до смањења потрошње и
трошкова електричне енергије која неће довести у питање квалитет и
функционалност јавне расвјете.
Унапређење функционалности јавне расвјете треба да обухвати и одређене
промјене у начину регулисања режима рада јавне расвјете са технички модернијим,
напреднијим и квалитетнијим рјешењима која ће истовремено обезбиједити
смањење потрошње и трошкова електричне енергије и повећање функционалности
јавне расвјете.
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Прије отпочињања активности на изградњи и одржавању јавне расвјете потребно је
анализирати могуће мјере и моделе финансирања и на основу резултата анализе
изабрати оне мјере и моделе које дугорочно посматрано дају најбољу вриједност за
уложени новац.
По окончању активности на изградњи и одржавању јавне расвјете потребно је
анализирати постигнуте резултате и ефекте као и ризике и потешкоће које су
пратиле те активности те резултате анализе користити у наредним активностима.
5.3 Успоставе и провoде континуиране провјере функционалности и
исправности јавне расвјете и осигурају правовремену и одговарајућу реакцију
на утврђене недостатке у функционисању јавне расвјете.
У провјери функционалности јавне расвјете потребно је укључити расположиве
капацитете локалне управе и јавних комуналних предузећа као и грађане на начин
да се омогуће правовремене информације о кваровима, правовремена реакција и
отклањање кварова и успостављање функционалности јавне расвјете.
Препоручује се да се изради процедура o начину провјере функционалности јавне
расвјете, пријави кварова, рјешавању пријављених кварова и надзору над
проведеним радовима. Досљедно треба примјењивати утврђену процедуру.
Потребно је унаприједити поступке и процедуре јавних набавки и обезбиједити
ефикасност и ефективност процедура јавних набавки, правовременим, усклађеним
и реалним планирањем, правовременим покретањем поступака јавних набавки и
избором одговарајућих начина јавних набавки. Побољшати уговарање са
извођачима радовов које уз адекватан надзор омогућава да се осигура квалитетно
функционисање јавне расвјете.
5.4 Препоручује се Фонду за заштиту животне средине и енергетску
ефикасност да у складу са постојећом правном регулативом, у оквиру
утврђених надлежности и утврђеном капацитету, проводећи редовне
активности, пружи подршку у реализацији пројеката енергетске ефикасности у
области јавне расвјете.
Фонд у оквиру утврђених надлежности и у поступку успостављања функционалних
база података о енергетској ефикасности, треба успоставити и базе података о
јавној расвјети, прикупљајући податке од јединица локалне самоуправе и омогућити
да се исти користе од стране надлежних институција у креирању, предлагању и
провођењу мјера и активности на унапређењу енергетске ефикасности.
Фонд у оквиру својих надлежности треба да јединицама локалне самоуправе
омогући приступ финансијским средствима намијењеним за провођење мјера и
активности на реализацији пројеката енергетске ефикасности, као и пројеката јавне
расвјете, у складу са утврђеним поступцима и процедурама.
5.5 Препоручује се Влади Републике Српске, односно надлежним
министарствима, да успостави правни оквир који ће омогућити ефикасније и
ефектније финансирање пројеката јавне расвјете.
Влада Републике Српске и надлежна министарства треба да предузму све
неопходне активности како би јединицама локалне самоуправе омогућили подршку у
провођењу мјера на унапређењу система јавне расвјете.
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Влада Републике Српске ће, путем надлежних министарства, преиспитати и
анализирати примјену постојећих законских рјешења и дугих прописа, који се односе
на енергетску ефикасност, односно финансирање енергетске ефикасности, како би
се јединицама локалне самоуправе омогућило финансирање и провођење мјера на
реализацији пројеката унапређења енергетске ефикасности система јавне расвјете
по принципу јавно-приватног партнерства, као и да се у циљу унапређења система
јавне расвјете користе најповољнији извори финансирања за јединице локалне
самоуправе.

Вођа ревизорског тима
Дарко Билић, с.р.
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6.
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Годишњи ланови рада и финансијски планови Фонда за заштиту животне
средине и и енергетску ефикасност Републике Српске (2016-2019)
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у периоду 2016 - 2019. година
Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка
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града (Бања Лука, Градишка, Добој, Зворник)
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ревизијом
28. Планови капиталних улагања ЈЛС обухваћених ревизијом
29. Информација о Пројекту „Регионални програм енергетске ефикасности Западног
Балкана“ који имплементира Европска банка за обнову и развој (EBRD)
30. Извјештај о стању и статусту израде и извјештавања спровођења Акционих
Планова енергетске ефикасности (АПЕЕ) у јединицама локалне самоуправе
(ЈЛС) у Републици Српској, Министарство енергетике и рударства, 2015. година
31. Одлука о висини накнаде за подстицање производње електичне нергије из
обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији (Службени гласник РС,
број 14/16, 9/17, 5/18 и 120/18)
32. Одлука о цијени енергије за јавно снабдијевање, Регулаторна комисија за
енергетику РС, 2016. година
33. Одлука о тарифним ставовима за јавно снабдијевање у Републици Српској,
Регулаторна комисија за Енергетику РС, 2016. година
34. Упутство о изради годишњег извјештаја о реализацији Акционог плана
енергетске ефикасности јединице локалне самоуправе (Службени гласник РС,
број 1/14)
35. Преглед законских обавеза ЈЛС у РС у области управљања енергијом,
енергетске ефикасности, примјене обновљивих извора енергије, локалних
планова енергетске ефикасности и емисија CO2, Сарајево, мај 2016. године
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Прилог број 2
Табела 1. Трошкови електричне енергије за ЈР по ЈЛС у периоду 2016-2019. година
РБ

Назив ЈЛС

Трошкови електричне енергије ЈР
2016

44

2017

2018

2019

1

Град Бања Лука

1.512.534

1.895.948

2.107.609

2.181.186

2

Град Бијељина

1.033.340

1.096.194

1.081.324

1.149.412

3

Град Приједор

975.289

982.743

1.000.527

1.011.935

4

Град Добој

415.792

377.782

384.918

385.000

5

Град Зворник

266.998

226.160

261.955

257.000

6

Град Требиње

689.716

689.716

726.758

700.000

7

Град Градишка

593.040

562.237

603.549

629.933

8

Општина Источна Илиџа

181.447

188.948

196.325

106.902

9

Општина Источно Ново Сарајево

128.449

142.481

132.333

115.159

10

Општина Источни Стари Град

20.397

17.619

14.113

19.003

11

Општина Соколац

91.211

91.127

90.516

93.986

12

Општина Пале

227.564

258.684

260.711

260.000

13

Општина Трново

22.971

26.818

32.418

35.278

14

Општина Теслић

300.835

304.504

307.634

339.519

15

Општина Прњавор

152.596

163.792

189.624

243.214

16

Општина Лакташи

340.910

370.162

391.055

420.143

17

Општина Дервента

232.537

239.649

249.927

242.191

18

Општина Нови град

134.698

152.419

165.359

208.836

19

Општина Модрича

308.074

350.330

384.310

357.903

20

Општина Козарска Дубица

290.331

289.217

295.631

277.838

21

Општина Котор Варош

114.278

129.961

121.528

146.057

22

Општина Братунац

135.631

145.329

146.962

150.489

23

Општина Фоча

105.134

82.231

89.586

95.016

24

Општина Шамац

150.675

129.752

117.481

114.374

25

Општина Србац

92.564

75.440

73.385

85.148

26

Општина Мркоњић Град

155.915

159.572

183.296

111.674

27

Општина Брод

204.465

208.986

203.732

204.393

28

Општина Челинац

102.677

117.042

125.872

129.809

29

Општина Лопаре

28.533

36.799

35.569

50.941

30

Општина Угљевик

206.938

221.140

186.890

239.403

31

Општина Сребреница

90.419

107.807

117.764

117.514

32

Општина Невесиње

89.834

104.520

112.738

126.181

33

Општина Власеница

78.112

80.067

72.772

72.772

34

Општина Милићи

89.053

95.938

102.678

111.650

35

Општина Вишеград

164.597

175.759

183.147

185.105

36

Општина Рогатица

101.498

99.512

99.335

72.083

37

Општина Билећа

143.122

135.822

134.409

99.115
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38

Општина Шипово

72.654

82.460

96.796

98.208

39

Општина Кнежево

21.070

25.664

29.293

31.478

40

Општина Гацко

95.866

85.372

79.297

84.843

41

Општина Рудо

45.565

33.381

16.133

16.357

42

Општина Шековићи

26.045

27.899

22.996

22.013

43

Општина Пелагићево

17.910

19.763

24.865

25.000

44

Општина Петрово

31.838

26.084

25.342

26.021

45

Општина Рибник

22.495

25.876

21.869

26.063

46

Општина Костајница

36.293

40.041

52.440

46.167

47

Општина Осмаци

4.580

6.301

5.150

8.200

48

Општина Чајниче

27.378

28.001

30.626

30.150

49

Општина Вукосавље

0

0

0

0

50

Општина Доњи жабар

13.292

22.262

21.685

22.952

51

Општина Хан Пијесак

53.341

51.461

53.245

47.393

52

Општина Љубиње

29.428

35.240

23.015

16.763

53

Општина Ново Горажде

35.501

33.482

33.334

35.768

54

Општина Оштра Лука

19.662

20.005

20.763

18.110

55

Општина Берковићи

11.335

11.909

10.487

14.180

56

Општина Калиновик

21.379

22.903

24.428

23.660

57

Општина Крупа на Уни

1.769

1.274

1.009

980

58

Општина Језеро

59

Општина Петровац

60

Општина Купрес

61
62

Општина Источни

63

Општина Станари

7.039

10.084

10.503

12.806

14.381

14.495

15.063

15.063

2.165

1.872

2.536

2.143

Општина Источни Мостар

567

1.039

1.234

2.545

Дрвар38

0

0

0

0

49.238

74.053

80.809

52.926

10.632.965

11.233.128

11.686.658

11.825.951
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Прилог број 3
Табела 1. Укупни расходи и издаци за ЈР по ЈЛС за 2019. годину

РБ

46

Назив ЈЛС

Укупни
расходи и
издаци ЈР

Трошкови
електричне
енергије ЈР

Трошкови
текућег
одржавања
ЈР

Издаци за
изградњу/
реконструкцију
/ИО ЈР

1

2=3+4+5

4

5

6

1

Град Бања Лука

2.764.120

2.181.186

250.000

332.934

2

Град Бијељина

1.469.609

1.149.412

169.749

150.448

3

Град Приједор

1.158.757

1.011.935

101.886

44.936

4

Град Добој

535.000

385.000

150.000

0

5

Град Зворник

6

Град Требиње

7

370.130

257.000

47.000

66.130

1.205.000

700.000

80.000

425.000

Град Градишка

691.621

629.933

45.305

16.383

8

Општина Источна Илиџа

239.384

106.902

9.442

123.040

9

Општина Источно Ново Сарајево

410.985

115.159

73.394

222.432

10

Општина Источни Стари Град

47.412

19.003

174

28.235

11

Општина Соколац

151.475

93.986

49.519

7.970

12

Општина Пале

542.466

260.000

33.000

249.466

13

Општина Трново

70.102

35.278

3.474

31.350

14

Општина Теслић

426.715

339.519

35.173

52.023

15

Општина Прњавор

366.629

243.214

49.989

73.426

16

Општина Лакташи

499.845

420.143

59.997

19.705

17

Општина Дервента

377.021

242.191

34.995

99.835

18

Општина Нови град

257.707

208.836

27.814

21.057

19

Општина Модрича

377.589

357.903

19.686

0

20

Општина Козарска Дубица

367.752

277.838

89.914

0

21

Општина Котор Варош

191.478

146.057

38.806

6.615

22

Општина Братунац

173.337

150.489

15.485

7.363

23

Општина Фоча

312.872

95.016

15.620

202.236

24

Општина Шамац

123.705

114.374

3.125

6.206

25

Општина Србац

110.144

85.148

24.996

0

26

Општина Мркоњић Град

212.064

111.674

95.710

4.680

27

Општина Брод

250.523

204.393

46.130

0

28

Општина Челинац

184.411

129.809

34.292

20.310

29

Општина Лопаре

85.827

50.941

20.891

13.995

30

Општина Угљевик

273.208

239.403

33.805

0

31

Општина Сребреница

143.738

117.514

7.638

18.586

32

Општина Невесиње

166.454

126.181

27.816

12.457

33

Општина Власеница

87.165

72.772

14.393

0

34

Општина Милићи

130.587

111.650

18.937

0

35

Општина Вишеград

222.968

185.105

37.863

0
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36

Општина Рогатица

638.040

72.083

5.053

560.904

37

Општина Билећа

163.650

99.115

62.000

2.535

38

Општина Шипово

217.033

98.208

18.825

100.000

39

Општина Кнежево

41.492

31.478

10.014

0

40

Општина Гацко

120.863

84.843

36.020

0

41

Општина Рудо

75.260

16.357

1.261

57.642

42

Општина Шековићи

27.000

22.013

4.987

0

43

Општина Пелагићево

33.224

25.000

8.224

0

44

Општина Петрово

35.041

26.021

0

9.020

45

Општина Рибник

35.083

26.063

2.002

7.018

46

Општина Костајница

46.167

46.167

0

0

47

Општина Осмаци

13.348

8.200

0

5.148

48

Општина Чајниче

32.058

30.150

0

1.908

49

Општина Вукосавље

14.865

0

14.865

0

50

Општина Доњи жабар

55.045

22.952

10.225

21.868

51

Општина Хан Пијесак

123.103

47.393

5.942

69.768

52

Општина Љубиње

51.515

16.763

759

33.993

53

Општина Ново Горажде

62.034

35.768

4.649

21.617

54

Општина Оштра Лука

53.905

18.110

0

35.795

55

Општина Берковићи

14.180

14.180

0

0

56

Општина Калиновик

29.705

23.660

6.045

0

57

Општина Крупа на Уни

980

980

0

0

58

Општина Језеро

13.816

12.806

1.010

0

59

Општина Петровац

15.702

15.063

639

0

60

Општина Купрес

2.143

2.143

0

0

61

Општина Источни Мостар

4.365

2.545

0

1.820

62

Општина Источни Дрвар*

0

0

0

0

63

Општина Станари
РЕПУБЛИКА СРПСКА

59.866

52.926

0

6.940

16.977.283

11.825.951

1.958.538

3.192.794
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Прилог број 4
Табела 1. Трошкови текућег одржавања ЈР по ЈЛС у периоду 2016-2019. година
РБ

Назив ЈЛС

Трошкови текућег одржавања ЈР
2016

48

2017

2018

2019

1

Град Бања Лука

223.011

244.135

255.243

250.000

2

Град Бијељина

192.818

169.852

167.652

169.749

3

Град Приједор

119.624

110.879

106.512

101.886

4

Град Добој

115.357

99.783

142.601

150.000

5

Град Зворник

52.241

80.087

45.716

47.000

6

Град Требиње

74.447

59.216

68.293

80.000

7

Град Градишка

45.759

57.477

54.596

45.305

8

Општина Источна Илиџа

27.662

23.624

29.990

9.442

9

Општина Источно Ново Сарајево

42.107

47.364

37.453

73.394

10

Општина Источни Стари Град

0

0

0

174

11

Општина Соколац

35.911

28.567

42.472

49.519

12

Општина Пале

55.235

39.345

42.085

33.000

13

Општина Трново

1.173

2.248

3.345

3.474

14

Општина Теслић

18.384

40.290

37.449

35.173

15

Општина Прњавор

41.987

39.995

34.961

49.989

16

Општина Лакташи

206.250

69.768

69.999

59.997

17

Општина Дервента

36.406

29.918

32.890

34.995

18

Општина Нови град

16.039

6.185

8.209

27.814

19

Општина Модрича

64.507

21.519

8.231

19.686

20

Општина Козарска Дубица

32.642

123.302

103.920

89.914

21

Општина Котор Варош

24.891

24.988

25.066

38.806

22

Општина Братунац

20.902

21.850

16.920

15.485

23

Општина Фоча

13.845

15.510

10.824

15.620

24

Општина Шамац

19.476

24.978

25.549

3.125

25

Општина Србац

26.962

13.934

22.057

24.996

26

Општина Мркоњић Град

146.757

179.489

199.333

95.710

27

Општина Брод

16.261

29.987

51.456

46.130

28

Општина Челинац

23.053

22.773

19.321

34.292

29

Општина Лопаре

26.745

7.910

20.891

20.891

30

Општина Угљевик

34.208

34.208

29.806

33.805

31

Општина Сребреница

11.127

6.448

8.324

7.638

32

Општина Невесиње

24.275

21.575

23.239

27.816

33

Општина Власеница

14.178

10.036

14.393

14.393

34

Општина Милићи

16.908

20.170

22.516

18.937

35

Општина Вишеград

47.132

46.435

32.218

37.863

36

Општина Рогатица

1.272

9.647

11.741

5.053

37

Општина Билећа

61.455

97.308

58.405

62.000
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38

Општина Шипово

7.306

7.011

11.070

18.825

39

Општина Кнежево

7.931

1.856

6.099

10.014

40

Општина Гацко

23.881

36.020

36.020

36.020

41

Општина Рудо

42

Општина Шековићи

43

0

0

0

1.261

3.900

7.052

6.532

4.987

Општина Пелагићево

0

0

0

8.224

44

Општина Петрово

0

0

0

0

45

Општина Рибник

1.797

6.951

2.043

2.002

46

Општина Костајница

0

0

0

0

47

Општина Осмаци

0

0

0

0

48

Општина Чајниче

0

0

0

0

49

Општина Вукосавље

3.869

6.722

14.865

14.865

50

Општина Доњи жабар

13.009

6.311

2.571

10.225

51

Општина Хан Пијесак

5.955

6.829

6.965

5.942

52

Општина Љубиње

5.800

664

2.598

759

53

Општина Ново Горажде

25.887

21.580

8.436

4.649

54

Општина Оштра Лука

1.117

468

0

0

55

Општина Берковићи

0

1.592

2.068

0

56

Општина Калиновик

4.818

6.006

2.601

6.045

57

Општина Крупа на Уни

0

0

0

0

58

Општина Језеро

1.000

0

2.860

1.010

59

Општина Петровац

0

0

0

639

60

Општина Купрес

0

0

0

0

61

Општина Источни Мостар

0

0

0

0

62

Општина Источни Дрвар*

0

0

0

0

63

Општина Станари

0

0

0

0

2.037.277

1.989.862

1.988.404

1.958.538
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Прилог број 5
Табела 1. Издаци за ЈР по ЈЛС у периоду 2016-2019. година
РБ

Назив ЈЛС

Издаци за изградњу/реконструкцију/инвестиционо
одржавање
2016

50

2017

2018

2019

1

Град Бања Лука

116.871

116.276

250.200

332.934

2

Град Бијељина

86.949

90.690

85.114

150.448

3

Град Приједор

46.648

7.016

39.998

44.936

4

Град Добој

32.608

0

0

0

5

Град Зворник

167.647

38.420

158.469

66.130

6

Град Требиње

0

507.000

605.146

425.000

7

Град Градишка

36.732

61.181

109.769

16.383

8

Општина Источна Илиџа

113.256

99.972

761.926

123.040

9

Општина Источно Ново Сарајево

129.395

35.747

89.692

222.432

10

Општина Источни Стари Град

25.701

22.900

27.056

28.235

11

Општина Соколац

65.882

0

0

7.970

12

Општина Пале

142.028

38.909

8.916

249.466

13

Општина Трново

96.492

6.716

35.507

31.350

14

Општина Теслић

71.841

46.591

87.509

52.023

15

Општина Прњавор

24.019

81.846

194.468

73.426

16

Општина Лакташи

12.927

21.650

16.413

19.705

17

Општина Дервента

92.065

62.117

85.568

99.835

18

Општина Нови град

35.329

17.383

20.774

21.057

19

Општина Модрича

0

0

0

0

20

Општина Козарска Дубица

0

0

0

0

21

Општина Котор Варош

50.355

87.235

2.045

6.615

22

Општина Братунац

29.530

0

32.614

7.363

23

Општина Фоча

141.004

71.023

138.918

202.236

24

Општина Шамац

10.130

95.581

0

6.206

25

Општина Србац

0

0

0

0

26

Општина Мркоњић Град

0

0

40.900

4.680

27

Општина Брод

32.769

26.008

25.878

0

28

Општина Челинац

0

0

0

20.310

29

Општина Лопаре

23.780

47.569

35.269

13.995

30

Општина Угљевик

0

0

0

0

31

Општина Сребреница

62.226

84.760

46.711

18.586

32

Општина Невесиње

40.510

0

9.304

12.457

33

Општина Власеница

0

0

4.799

0

34

Општина Милићи

17.921

26.324

0

0

35

Општина Вишеград

43.360

75.825

109.986

0

36

Општина Рогатица

67.011

0

0

560.904

37

Општина Билећа

14.099

650

910

2.535
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Општина Шипово

39

Општина Кнежево

40

65.064

107.605

32.671

100.000

0

0

0

0

Општина Гацко

3.510

0

0

0

41

Општина Рудо

1.559

26.644

78.862

57.642

42

Општина Шековићи

4.893

0

182.741

0

43

Општина Пелагићево

0

6.373

13.739

0

44

Општина Петрово

31.507

5.399

2.536

9.020

45

Општина Рибник

46.072

73.462

65.964

7.018

46

Општина Костајница

9.944

14.506

30.297

0

47

Општина Осмаци

0

0

0

5.148

48

Општина Чајниче

1.418

488

3.075

1.908

49

Општина Вукосавље

0

0

0

0

50

Општина Доњи жабар

0

0

2.984

21.868

51

Општина Хан Пијесак

0

0

0

69.768

52

Општина Љубиње

24.228

0

21.034

33.993

53

Општина Ново Горажде

0

0

12.799

21.617

54

Општина Оштра Лука

4.604

8.553

0

35.795

55

Општина Берковићи

0

0

0

0

56

Општина Калиновик

0

0

5.763

0

57

Општина Крупа на Уни

0

0

0

0

58

Општина Језеро

0

6.392

12.227

0

59

Општина Петровац

0

0

0

0

60

Општина Купрес

0

0

0

0

61

Општина Источни Мостар

0

5.233

4.100

1.820

62

Општина Источни Дрвар*

0

0

0

0

63

Општина Станари

72.000

99.224

111.232

6.940

2.093.884

2.123.268

3.603.883

3.192.794

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Извор: Попуњени упитници ЈЛС по захтјеву ГСР РС

Прилог број 6
Табела 1. Број и структрура расвјетних тијела у периоду 2016-2019. година
Врста сијалице

2016

2017

2018

2019

Укупно

120.790

124.345

140.912

144.276

жива/натријум

115.860

117.350

126.784

120.474

4.930

6.995

14.128

23.802

лед
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Прилог број 7
Табела 1. Дужина освијетљених путева и улица по ЈЛС у периоду 2016-2019
РБ

Назив ЈЛС

Дужина освијетљених путева и улица
(у километрима)
2016

52

2017

2018

2019

1

Град Бања Лука

823

840

861

861

2

Град Приједор

469

473

476

483

3

Град Зворник

220

230

250

260

4

Град Градишка

165

170

175

175

5

Општина Источна Илиџа

39

40

42

43

6

Општина Источно Ново Сарајево

40

46

49

50

7

Општина Источни Стари Град

7

7

14

14

8

Општина Соколац

26

26

26

26

9

Општина Пале

103

104

105

110

10

Општина Трново

14

14

15

17

11

Општина Теслић

61

66

69

75

12

Општина Лакташи

121

137

151

169

13

Општина Дервента

59

61

66

73

14

Општина Модрича

138

139

144

145

15

Општина Козарска Дубица

104

110

113

115

16

Општина Котор Варош

48

52

57

64

17

Општина Братунац

90

90

90

90

18

Општина Фоча

31

31

33

33

19

Општина Шамац

64

31

33

40

20

Општина Србац

78

78

78

78

21

Општина Брод

127

127

127

127

22

Општина Челинац

38

38

38

39

23

Општина Лопаре

30

30

30

31

24

Општина Угљевик

112

112

112

112

25

Општина Сребреница

40

50

50

50

26

Општина Невесиње

23

26

27

29

27

Општина Власеница

29

29

29

29

28

Општина Милићи

28

37

37

37

29

Општина Вишеград

46

46

46

46

30

Општина Рогатица

26

26

26

28

31

Општина Билећа

37

38

40

40

32

Општина Шипово

66

66

70

70

33

Општина Кнежево

17

17

18

18

34

Општина Гацко

14

14

14

14

35

Општина Рудо

16

17

17

17

36

Општина Шековићи

11

12

13

13

37

Општина Пелагићево

22

24

26

26
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38

Општина Петрово

24

27

30

33

39

Општина Рибник

15

17

20

20

40

Општина Костајница

29

29

30

30

41

Општина Осмаци

7

7

7

12

42

Општина Чајниче

14

14

14

14

43

Општина Вукосавље

41

45

52

52

44

Општина Доњи Жабар

19

19

19

22

45

Општина Хан Пијесак

14

14

14

14

46

Општина Љубиње

14

14

15

15

47

Општина Ново Горажде

16

16

16

18

48

Општина Оштра Лука

7

9

9

9

49

Општина Берковићи

5

5

5

5

50

Општина Калиновик

5

5

5

5

51

Општина Крупа на Уни

3

3

3

3

52

Општина Језеро

5

5

6

6

53

Општина Петровац

6

6

6

6

54

Општина Купрес

1

1

1

1

55

Општина Источни Мостар

0

2

3

3

56

Општина Станари

9

20

33

33

3.617

3.712

3.854

3.947

РЕПУБЛИКА СРПСКА39

Извор: Попуњени упитници ЈЛС по захтјеву ГСР РС
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7 ЈЛС не располаже цјеловитим подацима о дужини освијетљених путева и улица
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Прилог број 8
Табела 1. Преглед промјена висине јединичне накнаде у периоду 2016-2019
2016
Број одлуке

Број СГ РС

1

01-485-10/15/Р-02-2 од 22.01.2016

14/16

2

01-497-11/16/Р-32-341 од 25.11.2016

9/17

3

01-434-7/17/Р-60-241 од 25.10.2017

5/18

4

01-366-7/18/Р-95-245 од 09.11.2018

120/18

2017

2018

2019

Висина јединичне накнаде у КМ/kWh без ПДВ-а
0,0025
0,0044
0,0052
0,0075

Извор: Регулаторна комисија за енергетику РС, Службени гласници РС

Прилог број 9
Табела 1. Примјер инвестиције по ESCO моделу и њени ефекти
Назив Општине
Вриједност инвестиције у КМ
Рок отплате у мјесецима

Рудо
274.950
89

Мјесечна рата у КМ

3.089

Годишњи износ накнаде за изведене радове и одржавање ЈР

37.072

Годишња потрошња електричне енергије прије инвестиције (у кWh)

244.000

Годишња потрошња електричне енергије послије инвестиције (у кWh)

80.000

Остварено смањење у потрошњи електричне енергије (%)

67%

Годишњи трошкови електричне енергије прије инвестиције (у КМ)

46.000

Годишњи трошкови електричне енергије послије инвестиције (у КМ)

16.000

Остварено смањење у трошковима електричне енергије (%)

65%

Извор: Уговор о реконструкцији и одржавању ЈР; Попуњени упитници ЈЛС по захтјеву ГСР
РС
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