
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 

бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 16. Закона о ефикасном коришћењу енергије ("Службени 

гласник РС" број 25/2013) и члана 67. став 1. тачка 7. Статута Града Ужица (‘’Службени лист града 

Ужица’’ број 25/17-пречишћен текст), Скупштина Града Ужица, на седници одржаној ________ 
2017.године, усвојила је  

 

 
 

ОДЛУКУ О 

 УСПОСТАВЉАЊУ  СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА У ГРАДУ УЖИЦУ 
 

 

 

Члан 1.  

 

Овом Oдлуком утврђују се мере, активности и рокови за спровођење активности неопходних 
за успостављање система енергетског менаџмента у граду Ужицу.  

 

Систем енергетског менаџмента  

Члан 2.  

Систем енергетског менаџмента јесте систем организованог управљања енергијом који 

обухвата најшири скуп регулаторних, организационих, подстицајних, техничких и других мера и 

активности, као и организованог праћења и анализе производње, преноса, дистрибуције и потрошње 

енергије, које у оквирима својих овлашћења, утврђују и спроводе органи државне управе, органи 

јединица локалне самоуправе и обвезници система енергетског менаџмента. 

 

Систем енергетског менаџмента града Ужица чине енергетски менаџер, који је запослен у 

надлежној Градској управи и обвезници система, који су носиоци права управљања над јавним 
објектима које користе органи Града Ужица, установе и јавна предузећа чији је оснивач Град Ужице.  

 

 

Енергетски менаџер 

Члан 3.  

Задатак енергетског менаџера је да : 

− усмерава и усклађује рад градске управе и обвезника система енергетског менаџмента на 
пословима управљања производњом, дистрибуцијом и потрошњом енергије и активностима 

које су усмерене ка остварењу уштеда енергије и унапређењу енергетске ефикасности; 

− усмерава и усклађује рад градске управе, обвезника система енергетског менаџмента, 
заинтересоване јавности и јавности у процесу израде стратешких и планских докумената чија 

је израда предвиђена овом одлуком;    

− прикупља,  и анализира податке о начину коришћења и потрошње енергије обвезника 

система; 

− припрема програме и планове из члана 6. став 1. тачка 4. Закона о ефикасном коришћењу 

енергије  (у даљем тексту: Закон); 

−  предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије и учествује у њиховој 

реализацији; 

− предлаже Градском већу мере и финансијске инструменте за унапређење енергетске 

ефикасности у процесу израде буџета Града Ужица;    

− стара се о припреми годишњих извештаја из члана 18. став 1. тачка 6. Закона;  

− учествује и саветује при изради Програма и планова енергетске ефикасности, које доносе 

други обвезници система енерегетског менаџмента, по потреби и у складу са расположивим 

капацитетима; 

- у складу са капацитетима информише грађане о енергетској ефикасности и пружа што више  

информација о начинима уштеде енергије у домаћинствима 

- израђује елаборате енергетске ефикасности за објекте у јавној својини града Ужица, на захтев 

Града и 



- предузима друге активности и мере прописане Законом и овом Одлуком. 

  

Послове енергетског менаџера обавља лице које има лиценцу за обављање  послова 

енергетског менаџера, у складу са Законом. 

 

Енергетски менаџер предлаже Градском већу: 

 

• Мере и активности у области управљања енергијом којима се остварују финансијске уштеде и  

унапређује квалитет  животне средине;  
  

• Програм међуопштинске сарадње у области енергетског менаџмента; 

 

• Приступање града Ужица међународним иницијативама које окупљају локалне самоуправе 

активне у унапређењу енергетске ефикасности и коришћењу обновљивих извора енергије 

(Covenant of Mayors или слична организација); 

 

• Друге активности које могу допринети унапређењу енергетског менаџмента у граду Ужице. 

 

Приликом спровођења овлашћења из овог члана Енергетски менаџер води рачуна о обавезама 

и роковима прописаним одговарајућим прописима. 

Енергетском менаџеру, по потреби, у раду помажу друга лица запослена у градској управи. 

Енергетком менаџеру, у складу са одлукама надлежних органа локалне самоуправе,  помажу  

правна лица и појединци ангажовани по потреби.    

Енергетски менаџер подноси Годишњи извештај Скупштини града о остваривању циљева 

садржаних у плану и програму енергетске ефикасности.  

Документа која се усвајају у складу са овом Одлуком објављују се на званичној интернет 
страници Града Ужица.  

У свом раду Енергетски менаџер може организовати јавне консултације са стручњацима, 

заинтересованом јавношћу и грађанима.   
 

 

Члан 4. 

У циљу успостављања система енергетског менаџмента Енергетски менаџер предлаже 

Градском већу  рокове и процедуре за: 

 

• Утврђивање листе објеката за које је локална самоуправа дужна да извештава по Закону о 

ефикасном коришћењу енергије и листе предузећа чији је оснивач град Ужице а која су 
обвезници система енергетског менаџмента (јавни објекти које користе органи града Ужица, 

јавне службе и јавна предузећа чији је оснивач град Ужице); 

 

• Прикупљање података од значаја за успостављање система енергетског менаџмента, у 

секторима производње, преноса, дистрибуције и потрошње енергије (потрошња енергије, 

утрошак средстава за набавку енергената и енергије, планова санације и друго) од субјеката 

из чл. 4. става 1. тачке 1. ове Одлуке. 

 
Рок за реализацију активности из ст. 1. овог члана је два месеца од дана ступања на снагу ове 

Одлуке.    

 

Програм енергетске ефикасности и План енергетске ефикасности 

Члан 5. 

Програм енергетске ефикасности јесте плански документ који доноси јединица локалне 
самоуправе, односно други обвезник система енергетског менаџмента о планираном начину 

остваривања и величини планираног циља уштеде енергије, за период од најмање три године. 

План енергетске ефикасности доноси јединица локалне самоуправе, односно други обвезник 

система енергетског менаџмента, детаљније разрађује мере и активности из програма, а садржи 

нарочито: мере и активности којима се предвиђа ефикасно коришћење енергије, носиоце и рокове за 

спровођење планираних активности, очекиване резултате за сваку од мера, односно активности, 



финансијске инструменте (изворе и начин обезбеђивања) предвиђене за спровођење планираних 

мера, за период од једне године. 

Програм енергетске ефикасности града Ужица доноси Скупштина града а План енергетске 

ефикасности града Ужица доноси Градско веће. 
Енергетски менаџер, припрема предлоге Програма и Плана из става 3.овог члана. 

 

  

Дугорочни програм одрживог управљања енергијом у граду Ужицу 

Члан 6.  

Скупштина Града Ужица, усваја Дугорочни програм одрживог управљања енергијом у граду 

Ужицу (у даљем тексту Дугорочни програм), као основни стратешки документ за управљање 

енергијом у Граду Ужицу и документ који доприноси управљању квалитетом ваздуха у граду Ужицу. 

Дугорочним програмом утврђују се дугорочни циљеви и приоритети енергетске политике 

Града Ужица, предвиђају рокови, финансијски и административни ресурси за остварење циљева 

Дугорочног програма.  

Изради Дугорочног програма град Ужице ће приступити након потписивања Пакта 

градоначелника (Covenant of Mayors). 
Рок за усвајање Дугорочног програма је годину дана од дана потписивања Пакта 

градоначелника (Covenant of Mayors). 

Акти из члана 5. ове одлуке, ускладиће се са Дугорочним програмом у року од 90 дана од 

дана усвајања Дугорочног плана. 

 

Члан 7. 

Средства неопходна за успостављање системa енергетског менаџмента ће бити обезбеђена из 

буџета града Ужица, донација и других извора у складу са прописима. 

 

Члан  8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 

Ужица“. 
  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

I број 352-929/17 

Датум: ____ 2017.године 

 У ж и ц е 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образложење  

 

 Чланом 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина јединице 

локалне самоуправе доноси прописе и друге опште акте. 
 Чланом 16. Закона о ефикасном коришћењу енергије прописано је да су обвезници система 

енергетског менаџмента органи јединице локалне самоуправе која има преко 20000 становника као и 

друге јавне службе које користе објекте у јавној својини. 

 Чланом 2 ове одлуке прописано је да систем енергетског менаџмента града Ужица чине 

енергетски менаџер  и обвезници система, који су носиоци права управљања над јавним објектима 

које користе органи Града Ужица, установе и јавна предузећа чији је оснивач Град Ужице. 

 Одлуком се предвиђа израда програма и плана енергетске ефикасности града Ужица, као 

обавеза прописана Законом о ефикасном коришћшењу енергије. 

Одлуком се такође предвиђа и израда Дугорочног програма одрживог управљања енергијом у 

граду Ужицу, с тим да се град Ужице обавезује на његово доношење након потписивања Пакта 
градоначелника. 

Пакт  градоначелника (Covenant of Mayors) је европски покрет за сарадњу регионалних и 

локалних власти. Приступањем овом пакту потписнице се обавезују на повећање енергетске 

ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије. Такође, потписивањем овог Пакта 

потписнице се обавезују на подржавање циљева Европске уније за смањење емисије CO2, за 20% до 

2020.године. 

Имајући у виду напред наведено, циљ доношења предметне одлуке је успостављање система 

енергетског менаџмента у граду Ужицу,  повећање енергетске ефикасности и коришћење 

обновљивих извора енергије на територији града Ужица. 
Градско веће је на седници одржаној 21.09.2017.године, утврдило предлог Одлуке о 

успостављање система енергетског менаџмента у граду Ужицу и предлаже Скупштини да предлог 

размотри и усвоји. 


