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Законодавни и стратешки оквир

o Закон о енергетици 2014 *)

У децембру 2014. године усвојен је нови Закон о енергетици (''Службени 

гласник РС'' бр. 145/2014)

Планови развоја

Члан 15. 

Аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе дужне су да у својим 

плановима развоја планирају потребе за енергијом на свом подручју, као и 

услове и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета у скалду 

са Стратегијом и Програмом. 

*) ''Службени гласник РС'' бр. 145/2015)
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Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025.

године са пројекцијама до 2030. године *)

Принципи развоја енергетике Србије:

•Тржишно утемељена и економски ефикасна, 

обезбеђење отвореног домаћег енергетског 

тржишта, повезаност са регионалним и европским 

тржиштем , заштита купаца енергије и 

енергената

• Одржива, енергетски ефикасна, коришћење ОИЕ и 

когенерације, заштита животне средине и смањење 

утицаја на климатске промене, стварање 

адекватних регулаторних и организационих услова

• Енергетска безбедност и балансиран развој 

земље, изградња нових ЕЕ капацитета и 

ревитализација постојећих, већа примена ОИЕ

Законодавни и стратешки оквир

*) Донела Народна скупштина Републике Србије, на Седмој седници Другог 
редовног заседања у 2015. години, одржаној 4. децембра 2015. године

Нови Програм оствaривања Стратегије дефинисаће све мере, активности и пројекте које је 

потребно спровести у свим сегментима енергетике укључујући и заштиту животне 

средине, са циљем остваривања у Стратегији дефинисаних циљева.
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Законодавни и стратешки оквир

Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. године

o Систематски рад на подизању институционалних капацитета 

јединица локалних самоуправа је неопходан због њихових 

надлежности у области:

• топлотне енергије, 

• енергетске ефикасности, и 

• коришћења обновљивих извора енергије.

o Јединице локалне самоуправе институционално у великој мери 

сарађују директно са грађанима, па је њихова улога у мотивацији и 

промоцији, посебно рационалног коришћења енергије врло значајна.

o Остварење одрживог развоја енергетике Републике Србије 

захтеваће интензивно коришћење ОИЕ, при чему промовисање ОИЕ 

треба укључити и у енергетске планове градова и локалних 

заједница као део локалних енергетских стратегија.
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Локално енергетско планирање - Појекти

1. Норвешка помоћ Србији за спровођење политике ЕЕ,

израду енергетског биланса на локалном нивоу и примену

Кјото протокола (2007. година)

Компонента 2: Оснивање мреже енергетских менаџера и израда

енергетског биланса у општинама

Увод у процес успостављања енергетског планирања на

локалном нивоу

• Упутство за израду енергетских биланса у општинама (2007. година)

• Програмски пакет за унос прикупљених података, обраду и анализу

(саставни део Упутстава)



6

2. Норвешка помоћ Србији у увођењу нове енергетске

политике и успостављању енергетског планирања на

локалном нивоу (2008. година)

Компонента 2: Подршка МРЕ у успостављању енергетског

планирања на локалном нивоу

Наставак активности на развијању енергетског менаџмента у

општинама и успостављање енергетског планирања на

локалном нивоу

• Упутство за припрему пројеката у области енергетске ефикасности у

општинама (2008. година)

Локално енергетско планирање - Пројекти
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3. Норвешка помоћ енергетској политици Републике Србије у

области локалног енергетског планирања

Дефинисање методологије и процедура за израду локалних

планова развоја у области енергетике (2013-2014 година)

• Упутство за израду локалних планова развоја у области енергетике

(2013. година) (интернет страница МРЕ)

• Успостављен је алат – база података која омогућaва сталну

комуникацију и прикупљање података са локалног нивоа

(http://lep.mre.gov.rs/)

• Израђени су локални планови развоја у области енергетике, као

пилот пројекти за четири општине у Србији (интернет страница МРЕ):
• Енергетски план – Варварин

• Енергетски план - Велика Плана

• Енергетски план – Житиште

• Енергетска процена – Бечеј

• На крају пројекта је организована једнодневна радионица за

презентацију резулата пројекта (децембар 2014. године)

Локално енергетско планирање - Пројекти
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Локално енергетско планирање - Пројекти
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http://lep.mre.gov.rs/

База се налази на линку http://lep.mre.gov.rs/

Корисничко име: Ime.prezime

Лозинка: mre0000xxx 

Детаљно Корисничко упутство је доступно у оквиру апликације - све 

функционалности апликације детаљно су приказане и описане – иконица „?“

http://lep.mre.gov.rs/
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Одабир опције за измену лозинке корисника 

http://lep.mre.gov.rs/

Сваки корисник који користи 

апликацију мора бити 

ауторизован, тј. да би корисник 

могао користити апликацију мора 

имати отворени налог. 

Сви налози се деле у три групе и 

то: 

• Администратор– корисник са 

овим типом налога може 

видети и мењати податке свих 

општина 

• Администратор са 

привилегијама „само 

читање“ – корисник са овим 

типом налога може видети 

податке свих општина, али не 

и мењати исте 

• Корисник – корисник са овим 

типом налога може видети и 

мењати податке везане само 

за општину којој припада 
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Информације о планским документима

http://lep.mre.gov.rs/



12

Србија је подељена је на:

29 управних округа, 

са 194 општина, 

24 градова,

6.169 насеља, 

207 градских насеља и 

5.962 осталих насеља.

UNMIK

http://lep.mre.gov.rs/
Статистика

Опште информације на дан 18.11.2015. године

Укупан број ентитета који могу креирати енергетске билансе 199

Тренутни број корисника 118

Тренутни број креираних биланса 95

Опсег година за које су креирани биланси 2000 - 2015

Број ентитета (општина) које су креирале бар један биланс 65
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Kreirani bilansi po godinama

Godina: 2000 Opština Godina: 2001 Opština Godina: 2002 Opština Godina: 2003 Opština Godina: 2004 Opština Godina: 2005 Opština

Ukupno bilansa: 9 Ćićevac Ukupno bilansa: 1 Malo Crniće Ukupno bilansa: 1 Beograd-Mladenovac Ukupno bilansa: 1 Beograd-Mladenovac Ukupno bilansa: 1 Beograd-Mladenovac Ukupno bilansa: 1 Beograd-Mladenovac

Pirot Beograd-Mladenovac

Malo Crniće

Surdulica

Beograd-Voždovac

Beograd-Mladenovac

Zaječar-grad

Knjaževac

Niš-grad

Godina: 2006 Opština Godina: 2007 Opština Godina: 2008 Opština Godina: 2009 Opština Godina: 2010 Opština Godina: 2011 Opština

Ukupno bilansa: 4 Velika Plana Ukupno bilansa: 1 Beograd-Mladenovac Ukupno bilansa: 1 Beograd-Mladenovac Ukupno bilansa: 1 Beograd-Mladenovac Ukupno bilansa: 4 Bečej Ukupno bilansa: 3 Bečej

Valjevo-grad Žitište Zrenjanin-grad

Vrnjačka Banja Velika Plana Niš-grad

Beograd-Mladenovac Beograd-Mladenovac

Godina: 2012 Opština Godina: 2013 Opština Godina: 2014 Opština Godina: 2015 Opština

Ukupno bilansa: 2 Bečej Ukupno bilansa: 18 Čajetina Ukupno bilansa: 41 Negotin Ukupno bilansa: 11 Topola

Ivanjica Beočin Smederevo-grad Beograd-Lazarevac

Čoka Sokobanja Ćuprija

Bač Kragujevac-grad Ada

Bečej Subotica-grad Surdulica

Boljevac Bela Palanka Kladovo

Bela Crkva Užice-grad Apatin

Bela Palanka Ćićevac Despotovac

Rekovac Veliko Gradište Novi Bečej

Sečanj Beograd-Lazarevac Novi Sad

Beograd-Čukarica Paraćin Crna Trava

Varvarin Bač

Kula Pirot

Ćuprija Senta

Gornji Milanovac Topola

Knjaževac Kučevo

Vranje Malo Crniće

Novi Sad Niš-Crveni Krst

Čoka

Vrbas

Šid

Pančevo-grad

Arilje

Ada

Golubac

Beograd-Mladenovac

Leskovac-grad

Alibunar

Aleksinac

Bosilegrad

Novi Sad

Gadžin Han

Despotovac

Doljevac

Beograd-grad

Opovo

Beočin

Valjevo-grad

Niš-grad

Plandište

Zaječar-grad

http://lep.mre.gov.rs/
Статистика - Извештавање
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