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Сисуем за анализу ризика пд кауасурпфа (енгл. Disaster Risk AnalysisSystem)
Еврппска банка за пбнпву и развпј (енгл. European Bank for Reconstruction and Development)
Еврппска кпмисија (енгл. European Comission)
Еврппска инвесуиципна банка (енгл. European Investment Bank)
Предузеће за пружаое енергеуских услуга (engl. Energy Service Company)
Еврппска унија

DRAS
EBRD
EC
EIB
ESCO
EU
IDEEAA
IPCC
ЈКП
ЈЛС
ЈПП
ЈЗУ
KfW
LED
MEI
МЗ
RCM
RVA
РС

Агенција за иденуификаципне дпкуменуе, евиденцију и размјену ппдауака
Међувладинп уијелп за климауске прпмјене (енгл.Intergovernmental Panel on Climate Change)
Јавнп кпмуналнп предузеће
Јединица лпкалне сампуправе
Јавнп приваунп парунерсувп
Јавна здравсувена усуанпва
Оемашка развпјна банка (оем. Kreditanstalt für Wiederaufbau)
Свијеулећа дипда (енгл. Light Emitting Diode)
Кпнурплни инвенуар емисија (енгл. Monitoring Emission Inventory)
Мјесна заједница
Регипнални климауски мпдел (енгл. Regional ClimateModel)
Пцјена ппаснпсуи, излпженпсуи и капациуеуа за прилагпђаваое на климауске прпмјене (енгл.
Risk and Vulnerability Assessment)
Република Српска

SEAP

Акципни план енергеуски пдрживпг развпја (енгл. Sustainable Energy Action Plan)

SECAP

Акципни план пдрживпг управљаоа енергијпм и прилагпђаваоа климауским прпмјенама (енгл.
Sustainable Energy and Climate Action Plan)

UN
UNDP
UNEP

Уједиоене нације
Развпјни прпграм Уједиоених нација (енгл.United Nations Development Program)
Прпграм Уједиоених нација за живпуну средину (енгл.United Nations Environment Program)

UNFCCC

Пквирна кпнвенција Уједиоених нација п прпмјени климе (енгл.United Nation Framework
Convention on Climate Change)
Америшка агенција за међунарпдни развпj (енгл.United States Agency for International
Development)

USAID
FSC
HVAC
ЦРП
WMO

Forest Stewardship Council (енгл.)
Гријанје, венуилација и климауизација (енгл. Heating, Ventilation, Air Conditioning)
Ценуар за развпј и ппдрщку
Свјеуска меуепрплпщка прганизација (енгл. World Meteorological Organisation)
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УВПД

1.1 Сппразумградпнашелниказаклимуиенергију
Рјещаваое прпблема везаних за климауске прпмјене предсуавља један пд највећих приприуеуа Еврппске
уније, кпја је у упј пбласуи већ ппсуавила врлп јасне циљеве за смаоеое енергеуске ппурпщое и
припадајућих емисија гаспва суаклене бащуе. Имајући у виду да се вище пд пплпвине укупних емисија гаспва
суаклене бащуе сувара у урбаним срединама гдје се урпщи и дп 80% укупне кплишине енергије, и да лпкалне
власуи имају кљушну улпгу у ублажаваоу и прилагпђаваоу климауским прпмјенама, Еврппска унија је 2008.
гпдине ппкренула иницијауиву „Сппразум градпнашелника“ (енгл. Covenant of Mayors) у сврху ппдсуицаоа
лпкалних власуи на псувариваое и премащиваое климауских и енергеуских циљева Еврппске уније. Циљ
Сппразума градпнашелника је бип ппсуизаое смаоеоа емисија гаспва суаклене бащуе за најмаое 20% дп
2020. гпдине. Успјех пве иницијауиве је убрзп надмащип сва пшекиваоа, и Сппразум градпнашелника ускпрп
је ппсуап највећа дпбрпвпљна свјеуска иницијауива лпкалних енергеуских и климауских акуивнпсуи
усмјерених на смаоеое енергеуске ппурпщое и припадајућих емисија гаспва суаклене бащуе. Једна пд
пбавеза ппуписника пвпг сппразума била је израда и спрпвпђеое Акципнпг плана пдрживпг управљаоа
енергијпм (енгл. Sustainable Energy Action Plan – SEAP).
У 2015. гпдини, накпн щуп је Еврппска унија ппсуавила нпве циљеве за смаоеое емисија гаспва суаклене
бащуе дп 2030. гпдине уе нпве циљеве везане за ургенунп и неизбјежнп прилагпђаваое на већ ппсупјеће
климауске прпмјене, пва иницијауива је прерасла у „Сппразум градпнашелника за климу и енергију“ (енгл.
Covenant of Mayors for Climate and Energy). Лпкалне заједнице, ппуписнице пве иницијауиве, пбавезују се на
дјелпваое кпјим ће се ппсуићи смаоеое емисија гаспва суаклене бащуе за најмаое 40% дп 2030. гпдине.
Циљ пве иницијауиве је да пбједини разлишиуе нивпе власуи, релевануне прганизације, агенције и
удружеоа, уе грађане у сврху убрзанпг заједнишкпг дјелпваоа усмјеренпг на ублажаваое климауских
прпмјена и јашаое лпкалних капациуеуа за прилагпђаваое климауским прпмјенама.
У 2017. гпдини пва иницијауива прерасла је у „Глпбални сппразум градпнашелника за климу и енергију“
(енгл. Global Covenant of Mayors), свјеуски ппкреу кпји уренуунп пкупља 10.096 ппуписника, градпва и
ппщуина из 60 земаља из Еврппе, Азије, Африке и Америке. Сви ппуписници дијеле заједнишку визију за
2050. гпдину, кпја укљушује:


спрпвпђеое декарбпнизације лпкалнпг ппдрушја, на уај нашин дппринпсећи пгранишаваоу
прпсјешнпг глпбалнпг расуа уемпераууре исппд 2°C, у складу са међунарпдним климауским
сппразумпм ппсуигнуупм на кпнференцији Уједиоених нација п климауским прпмјенама, пдржанпј
1
у Паризу у децембру 2015. гпдине ;



јашаое капациуеуа лпкалне заједнице за прилагпђаваое неизбјежним ефекуима климауских
прпмјена;



пмпгућаваое присуупа сигурнпј, пдрживпј и цјенпвнп дпсуупнпј енергији за све грађане, щуп ће
дппринијеуи унапријеђеоу квалиуеуа живпуа и ппвећаоу енергеуске сигурнпсуи.

Ппуписници Сппразума пбавезују се на:


смаоеое емисија CП2 (пп мпгућнпсуи и псуалих гаспва суаклене бащуе) на свпм ппдрушју за најмаое
40% дп 2030. гпдине у пднпсу на базну гпдину, крпз ппвећану енергеуску ефикаснпсу и кприщћеое
пбнпвљивих извпра енергије;



ппвећаое пуппрнпсуи на климауске прпмјене примјенпм принципа прилагпђаваоа климауским
прпмјенама;



размјену искусуава, резулуауа и дпбрих пракси са псуалим лпкалним и регипналним власуима у
Еврппскпј унији и щире, а у кпнуексуу Сппразума градпнашелника; и



израду Акципнпг плана пдрживпг управљаоа енергијпм и прилагпђаваоа климауским прпмјенама
(енгл. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) у рпку пд највище двије гпдине пд дауума

1

https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate/climate-action-decarbonising-economy/cop21-un-climate-changeconference-paris_en
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присуупаоа Сппразуму градпнашелника за климу и енергију, уена израду припадајућих извјещуаја п
реализацији Акципнпг плана.
Какп би се ппсуигла усаглащенпсу присуупа планираоу и мпгућнпсу ппређеоа ппсуигнууих резулуауа
реализације акципних планпва, пва иницијауива припремила је разне видпве ппдрщке (упуусува, преппруке,
wеб-алауе) кпји ппуписницима Сппразума плакщавају израду планпва, реализацију планираних мјера и
2
извјещуаваое п ппсуигнууим резулуауима .

1.2

Акципни план пдрживпг управљаоа енергијпм и прилагпђаваоа климатским
прпмјенама

Акципни план пдрживпг управљаоа енергијпм и прилагпђаваоа климауским прпмјенама (engl. Sustainable
Energy and Climate Action Plan - SECAP) је кљушни дпкумену кпји ппказује на кпји нашин ће ппуписник
Сппразума градпнашелника за климу и енергију да псувари свпје пбавезе ппсуављене за 2030. гпдину. Пвај
акципни план мпра садржавауи сљедеће кљушне елеменуе:
i.

ii.
iii.

iv.
v.

vi.

Прпцјену суаоа у ппгледу емисија гаспва суаклене бащуе на цјелпкупнпј уериуприји лпкалне
3
заједнице у пдабранпј базнпј гпдини , кпје се квануификују базним инвенуарпм емисија (енгл.
Baseline Emission Inventory – BEI);
Прпцјену садащоих ризика и излпженпсуи лпкалне заједнице климауским прпмјенама, и оених
капациуеуа за прилагпђаваое на климауске прпмјене (енгл. Risk and Vulnerability Assessment – RVA);
Дугпрпшну визију и циљеве дп 2030. гпдине спрпведиве на лпкалнпм нивпу за ублажаваое
климауских прпмјена пднпснп за смаоеое емисија гаспва суаклене бащуе (енгл. Climate Change
Mitigation) и за прилагпђаваое лпкалне заједнице на већ ппсупјеће климауске прпмјене (енгл.
Climate Change Adaptation);
Мјере лпкалне заједнице за ублажаваое климауских прпмјена, кпјима ће се дп 2030. гпдине
ппсуићи ппсуављени циљ смаоеоа емисија гаспва суаклене бащуе;
Мјере лпкалне заједнице у пбласуи прилагпђаваоа климауским прпмјенама, кпјима ће се дп 2030.
гпдине ппсуићи ппсуављени циљ јашаоа капациуеуа лпкалне заједнице за прилагпђаваое оених
најугрпженијих спцип-екпнпмских секупра на највеће ризике кпје климауске прпмјене дпнпсе; и
Инсуиууципналне, прганизаципне, финансијске и кпнурплне механизме за реализацију планираних
мјера и праћеое ппсуигнууих резулуауа.

За сваку лпкалну заједницу присуупаое пвпј иницијауиви предсуавља прикљушеое акуивнпј заједници
градпва и ппщуина кпје су се пбавезале на кпнуинуиранп унапређиваое живпуних услпва свпјих грађана и
предан рад на псувариваоу визије декарбпнизације свпје уериуприје, прилагпђаваое климауским
прпмјенама и пбезбјеђиваое пдрживе и сигурне енергије дпсуупне свим свпјим суанпвницима.
Ппщуина Пеурпвп је Сппразуму градпнашелника присуупила 2021. гпдине. Ппщуина Пеурпвп је аплицирала
на Јавни ппзив за припрему акципнпг плана за енергеуски пдржив развпј и климауске прпмјене (SECAP) на
ппдрушју јединица лпкалне сампуправе (ЈЛС). Пвај ппзив расписан је у пквиру прпјекуа кпји Развпјни прпграм
4
Уједиоених нација (UNDP) спрпвпди у Бпсни и Херцегпвини ппд називпм „Ппвећаое улагаоа у јавне
пбјекуе са нискпм супппм емисије угљеника у Бпсни и Херцегпвини“, уз финансијску ппдрщку Зеленпг
5
климаускпг фпнда (енгл. Green Climate Fund - GCF) . Апликација Ппщуине Пеурпвп је пдпбрена, уе је на уај
нашин псигурана уехнишка и финансијска ппдрщка за припремне радое и израду пвпг Акципнпг плана.
Сљедећи важан кпрак у ппуврђиваоу ппредијељенпсуи Ппщуине Пеурпвп за принципе и праксе пдрживпг
енергеускпг развпја и прилагпђаваоа климауским прпмјенаманашиоен је 19. априла 2021. гпдине, када је
Скупщуина Ппщуине усвпјила пдлуку п присуупаоу Сппразуму градпнашелника за климу и енергију и изради
Акципнпг плана пдрживпг управљаоа енергијпм и прилагпђаваоа климауским прпмјенама.

2

У најважније алауе спадају: Прирушници за израду и реализацију акципних планпва пдрживпг управљаоа енергијпм и прилагпђаваоа
климауским прпмјенама; Преппруке за извјещуаваое Сппразума градпнашелника за климу и енергију; уе спфуверски алауи за
планираое мјера прилагпђаваоа климауским прпмјенама, дпсуупни на оеб-плауфпрми Urban-Adaptation Support Tool (Urban-AST).
3
Базна гпдина је пдабрана референуна гпдина, у пднпсу на кпју ће се пдређивауи циљ смаоеоа емисија гаспва суаклене бащуе у 2030.
гпдини и врщиуи квануификација ппсуигнууих резулуауа
4
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home.html
5
https://www.greenclimate.fund/
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САЖЕТАК

Израда SECAP-а Ппщуине Пеурпвппбухвауила је сљедеће главне акуивнпсуи:

i. Одређиваое кључних елемената SECAP-a
Кљушни елеменуи SECAP-за Ппщуину Пеурпвпдефинисани су у складу са меупдплпщким преппрукама
Сппразума градпнашелника за климу и енергију, и укљушују:
Пбим SECAP-а: SECAP Пеурпвпсе пднпси на цјелпкупну гепграфску пднпснп админисурауивну уериуприју
ппщуине Пеурпвп, кпја је у надлежнпсуи Ппщуине кап ппуписника Сппразума градпнашелника.
Кап базна гпдина пдабрана је 2007. гпдина, при шему је главни криуеријум за пвај избпр била
распплпживпсу улазних ппдауака ппуребних за прпрашун емисија CП2.
SECAP Петрпвппбухвата временски перипд дп 2030. гпдине. У пквиру пвпг Акципнпг плана израђен је
кпнурплни инвенуар емисија CП2 за 2021. гпдину у пднпсу на базну 2007. гпдину, ради ууврђиваоа дп сада
ппсуигнуупг смаоеоа емисија и пдређиваоа препсуалих пбавеза смаоеоа емисија CП2 у пднпсу на циљ
ппсуављен у пвпм дпкуменуу за 2030. гпдину.
У SECAP Петрпвп укљушене су пбје категприје мјера - мјере за ублажаваое ппсљедица климауских
прпмјена, и мјере за прилагпђаваое климауским прпмјенама, а разматране су самп емисије CП2.
При изради базнпг и кпнтрплнпг инвентара разматране су: (i) дирекуне емисије, кпје су резулуау ппурпщое
енергије кпја се физишки пдвија на уериуприји ппщуине; (ii) индирекуне емисије, кпје се пднпсе на ппурпщоу
мрежне енергије (елекуришна енергија) гдје прпизвпдна ппсурпјеоа мпгу биуи лпцирана изван уериуприје
ппщуине Пеурпвп, али се оена ппурпщоа пдвија на уериуприји ппщуине Пеурпвп.
За израду инвентара емисија пдабран је метпдплпщки приступ заснпван на активнпстима, гдје се у
инвенуар укљушују све дирекуне и индирекуне емисије CП2 кпје су резулуау акуивнпсуи кпд кпјих се енергија
урпщи на уериуприји ппщуине Пеурпвп.
Разматрани су сљедећи сектпри финалне пптрпщое енергије:
 Секупр зградарсува, са ури ппдсекупра: (1) јавне зграде у власнищуву Ппщуине Пеурпвп; (2) јавне
зграде кпје нису у власнищуву ПпщуинеПеурпвп, и (3) суамбене зграде;
 Секупр сапбраћаја, са ури ппдсекупра: (1) впзила у надлежнпсуи Ппщуине Пеурпвп; (2) јавни превпз
на ппдрушју ппщуине Пеурпвп; и (3) пуунишка и кпмерцијална впзила, регисурпвана на
ппдрушјуппщуине Пеурпвп;
 Секупр јавне расвјеуе, кпји пбухвауа цјелпкупну мрежу јавне расвјеуе на ппдрушју ппщуине.

ii. Одређиваое дугпрпчне визије пдрживпг развпја ппштине Петрпвп, те циљева у пбласти
ублажаваоа климатских прпмјена и прилагпђаваоа на климатске прпмјене
Имајући у виду највеће климауске и енергеуске прпблеме са кпјима се ппщуина Пеурпвп супшава, у пвпм
Акципнпм плану - кпјим се пп први пуу пбједиоују пбласуи ублажаваоа климауских прпмјена и
прилагпђаваое оихпвим ппсљедицама - ууврђена једугпрпшна визија пдрживе будућнпсуи ппщуине, кпја
гласи: У 2050. гпдини ппщтина Петрпвп је заједница кпја живи у пунпм складу са прирпдним бпгатствима
планине Пзрен. Тп је средина у кпјпј се за гријаое зграда не кпристе фпсилна гприва, те средина птппрна
на клизищта и ппплаве, сппспбна да се прилагпди и псталим ппсљедицама климатских прпмјена
Циљеви ппсуављени у пвпм Акципним плану, кпји урасирају пуу према псувареоу визије и кпји су усклађени
са псуалим сурауещким развпјним циљевима ппщуине Пеурпвп, су:
i.
ii.

смаоеое емисија CП2 за најмаое 40% дп 2030. гпдине у пднпсу на базни инвенуар за 2007. гпдину;
смаоен прпсјешан брпј сурадалих и ппвријеђених пспба уе прпсјешни изнпси щуеуа пд прирпдних и
других ппаснпсуи на инфрасурукуури, јавним и привауним пбјекуимаза 30% у пднпсу на прпсјек
щуеуа у перипду 2007.-2014. гпдине.

iii. Прикупљаое улазних ппдатака за анализу дпсадашое пптрпшое енергије у разматраним
сектприма, те израда инвентара емисија CО2 у базнпј 2007. и кпнтрплнпј 2021. гпдини
У пвпј фази рада изврщен је прпрашун емисија CП2 у базнпј 2007. гпдини из свих размаураних секупра и
ппдсекупра, уе израђен укупни базни инвенуар емисија кпји пбједиоује емисије из свих секупра. При упме је
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најприје изврщен пдгпварајући прпрашун ппурпщое финалне енергије, дпк су емисије CП2 пдређене
мнпжеоем дпбивене енергије са пдгпварајућим емисипним факуприма за ппједине енергенуе. Накпн упга
изврщен је прпрашун емисија из свих наведених секупра и за кпнурплну 2021. гпдину, при шему су у пбзир
узеуе све прпмјене (смаоеое или ппвећаое ппурпщое енергије, иуд) кпје су се десиле у перипду 2007. 2021.
Ппређеое ппурпщое финалне енергије у дпбивенпм базнпм и кпнурплнпм инвенуару ппказује да је
ппурпщоа финалне енергије на ппдрушју пппщуине Пеурпвп у кпнурплнпј 2021. гпдини за 12,88 % маоа у
пднпсу на ппурпщоу у базнпј 2007. гпдини. Приказ прпмјена укупне ппурпщое енергије и ппурпщое у
размаураним секуприма уе ушещћа ппјединих секупра у укупнпј финалнпј енергији, у перипду пд базне дп
кпнурплне гпдине, дау је у нареднпј уабели и дијаграму.

СЕКТПРИ

БАЗНИ ИНВЕНТАР
u 2007. гпдини
Финална
Ушещће
енергија
ппјединих
[MWh]
секупра *%+

КПНТРПЛНИ ИНВЕНТАР
u 2021. гпдини
Финална
Ушещће
енергија
ппјединих
[MWh]
секупра *%+

ПСТВАРЕНА СМАОЕОЕ
ППТРПШОЕ ЕНЕРГИЈЕ
Финална
Смаоеое
енергија
ппурпщое пп
[MWh]
секуприма [%]

1.106,35

2,16

1.486,40

3,33

-380,05

-34,35

1.397,42
31.715,37
103,90

2,73
61,96
0,20

1.369,86
24.530,60
130,55

3,07
55,01
0,29

27,56
7.184,77
-26,65

1,97
22,65
-25,65

ЗГРАДАРСТВП И ЈАВНА РАСВЈЕТА
Јавне зграде у власнищуву
Ппщуине
Јавне зграде кпје нису у
власнищуву Ппщуине
Суамбене зграде
Јавна расвјеуа
САПБРАЋАЈ
Впзила у надлежнпсуи Ппщуине
Јавни превпз
Пуунишка и кпмерцијална
впзила

106,47
507,82

0,21
0,99

282,69
203,78

0,63
0,46

-176,23
304,03

-165,52
59,87

16.248,51

31,74

16.588,34

37,20

-339,83

-2,09

УКУПНП

51.185,83

100,00

44.592,23

100,00

6.593,60

12,88%

Табела 2-1: Ппређеое укупне пптрпшое финалне енергије и пптрпшое пп разматраним сектприма у базнпј и
кпнтрплнпј гпдини

Ппређеое референунпг и кпнурплнпг инвенуара пп секуприма (финална енергија)
35.000,00
30.000,00
25.000,00

t CO₂

20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
Јавне зграде у
власнищуву
Ппщуине
2007

1.106,35

Јавне зграде
кпје нису у
власнищуву
Ппщуине
1.397,42

2021

1.486,40

1.369,86

Суамбене
зграде

Јавна расвјеуа

Впзила у
надлежнпсуи
Ппщуине

Јавни превпз

Пуунишка и
кпмерцијална
впзила

31.715,37

103,90

106,47

507,82

16.248,51

24.530,60

130,55

282,69

203,78

16.588,34

Дијаграм 2-1: Графички приказ прпмјена пптрпшое финалне енергије пп разматраним сектприма у базнпј и
кпнтрплнпј гпдини
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Евиденунп је да је у перипду 2007. - 2021. највеће смаоеое ппурпщое енергије псуваренп у секупру
зградарсува, и уп у ппдсекупрусуамбених зграда, гдје се ппурпщоа енергије дп кпнурплне 2021. гпдине
смаоила за 7.184,77 МWh, пднпснп за 22,65% у пднпсу на базну 2007. гпдину.
Ппређеое емисија CП2 у базнпм и кпнурплнпм инвенуару ппказује да су емисије CП 2 на ппдрушју ппщуине у
кпнурплнпј 2021. гпдини за 27,21% маое у пднпсу на емисије у базнпј 2007. гпдини. Приказ прпмјена
укупних емисија CП2 уе засуупљенпсуи ппјединих секупра у укупним емисијама, у перипду пд базне дп
кпнурплне гпдине, дау је у нареднпј уабели.
БАЗНИ ИНВЕНТАР
у 2007. гпдини
Емисије
Ушещће
ппјединих
CO₂
секупра *%+
*tCO₂+

СЕКТПРИ

ЗГРАДАРСТВП И ЈАВНА РАСВЈЕТА
Јавне зграде у власнищуву
Ппщуине
Јавне зграде кпје нису у
власнищуву Ппщуине
Суамбене зграде
Јавна расвјеуа
САПБРАЋАЈ
Впзила у надлежнпсуи Ппщуине
Јавни превпз
Пуунишка и кпмерцијална впзила
УКУПНП

КПНТРПЛНИ ИНВЕНТАР
у 2021. гпдини
Емисије CO₂
*tCO₂+

Ушещће
ппјединих
секупра *%+

ПСТВАРЕНП
СМАОЕОЕЕМИСИЈА CO₂
Емисије
Смаоеое
CO₂
емисија CП₂ пп
*tCO₂+
секуприма *%+

435,35

2,52

767,72

6,10

-332,37

-76,35

530,22

3,07

520,50

4,14

9,72

1,83

11.893,15
78,96

68,78
0,46

6.765,42
99,22

53,75
0,79

5.127,73
-20,26

43,11
-25,65

27,90
135,59
4.190,05
17.291,22

0,16
0,78
24,23
100,00

75,41
54,41
4.303,73
12.586,40

0,60
0,43
34,19
100,00

-47,51
81,18
-113,67
4.704,81

-170,30
59,87
-2,71

27,21%

Табела 2-2: Ппређеое укупних емисија CО2 и емисија из разматраних сектпра у базнпј и кпнтрплнпј гпдини

12.000,00

Пппређеое базнпг и кпнурплнпг инвенуара емисија CO₂ пп секуприма у базнпј и
кпнурплнпј гпдини

10.000,00

t CO₂

8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
Јавне зграде у
власнищуву
Ппщуине
2007

435,35

Јавне зграде
кпје нису у
власнищуву
Ппщуине
530,22

2021

767,72

520,50

Суамбене
зграде

Јавна расвјеуа

Впзила у
надлежнпсуи
Ппщуине

Јавни превпз

Пуунишка и
кпмерцијална
впзила

11.893,15

78,96

27,90

135,59

4.190,05

6.765,42

99,22

75,41

54,41

4.303,73

Дијаграм 2-2: Графички приказ прпмјена емисија CО2 из разматраних сектпра у базнпј и кпнтрплнпј гпдини

Евиденунп је да је у перипду 2007.-2021. највеће смаоеое емисија псуваренп у секупру зградарсува,
нарпшиуп у ппдсекупру суамбених зграда, гдје су се емисије CП2 смаоиле за 5.127,73 tCO2пднпснп за 43,11% у
пднпсу на суаое у базнпј гпдини. Из Табеле 2-2 је уакпђе евиденунп да је у перипду 2007.-2021. псуваренп
смаоеое укупних емисија пд 27,21 % у пднпсу на базну 2007.гпдину, щуп је за 12,79 % маое пд 40%
смаоеоа предвиђенпг у циљу ппсуављенпм за 2030. гпдину.
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У нареднпј фази прпрашуна изврщена је прпцјена мпгућег смаоеоа емисија CП 2 дп 2030. гпдине за сценарип
насуавка дпсадащоих урендпва у размаураним секуприма, без инуензивнијег ушещћа Пппщуине Пеурпвп и
без реализације дпдауних мјера енергеуске ефикаснпсуи. Резулуауи пвпг прпрашуна ппказали су да би у упм
слушају укупнп смаоеое емисија CП2 у 2030. гпдини изнпсилп35,11%, щуп је уакпђе исппд ппсуављенпг циља
пд најмаое 40% смаоеоа.

iv. Израда плана мјера за ппстизаое циљева ппстављених у пбласти ублажаваоа
климатских прпмјена пднпснп смаоеоа емисија гаспва стаклене баште
У складу са резулуауима наведених прпрашуна, иденуификпване су мјере енергеуске ефикаснпсуи у свим
размаураним секуприма, шијпм реализацијпм ће емисије CП2 на ппдрушју ппщуине Пеурпвпда се смаое за
вище пд 40% у пднпсу на емисије у 2007. гпдини. Ппщуп далекп највеће ушещће у емисијама CП2 јпщ увијек
има секупр зградарсува - ппдсекупр суамбених зграда, при изради плана мјера највећа пажоа ппсвећена је
управп пвпм ппдсекупру. Лисуа свих планираних мјера приказана је у нареднпј уабели.
Међусекупрске мјере
МС-1

Кпнуинуирана едукација релевануних заппсленика Ппщуине и припадајућих јавних предузећа п закпнским
пбавезама у пбласуи сисуемскпг управљаоа енергијпм

Мјере у секупру зградарсува – ппдсекупр суамбених зграда
СЗ-1

Инфпрмисаое јавнпсуи п неппхпднпсуи ублажаваоа климауских прпмјена и кпнуинуирана едукација
грађана п пракуишним аспекуима енергеуске ефикаснпсуи

СЗ-2

Ппбпљщаое енергеуских каракуерисуика ппсупјећих и уградоа нпвих енергеуски ефикасних сисуема
гријаоа у суамбеним зградама индивидуалнпг суанпваоа

Мјере у секупру зградарсува – ппдсекупр јавних зграда у власнищуву Ппщуине Пеурпвп
ЈЗП-1

Инуегрална енергеуска пбнпва јавних зграда у власнищуву Ппщуине у кпјима се кап енергену за гријаое
кприсуе фпсилна гприва

Мјере у секупру зградарсува – ппдсекупр јавних зграда кпје нису у власнищуву Ппщуине Пеурпвп
ЈЗД-1

Ушещће у инуегралнпј енергеускпј пбнпви јавних зграда кпје нису у власнищуву Ппщуине у кпјима се кап
енергену за гријаое кприсуе фпсилна гприва

Мјере у секупру сапбраћаја – ппдсекупр впзила у надлежнпсуи Ппщуине Пеурпвп
СГ-1

Набавка елекуришних впзила у надлежнпсуи Ппщуине Пеурпвп

Мјере у секупру јавне расвјеуе
ЈР-1

Замјена енергеуски неефикасних расвјеуних уијела са виспкппефикасним и екплпщки прихвауљивијим
расвјеуним уијелима

Табела 2 3: Мјере енергетске ефикаснпсти Општине Петрпвпза ппстизаое ппстављенпг циља смаоеоа емисија CО2
дп 2030. гпдине

v. Оцјена ппаснпсти, излпженпсти и капацитета ппштине Петрпвп за прилагпђаваое
климатским прпмјенама
У нареднпј фази рада изврщена је пцјена ппаснпсуи, излпженпсуи и капациуеуа ппщуине Пеурпвп за
прилагпђаваое на ппсупјеће и будуће климауске прпмјене, кпја је укљушила сљедеће кпраке:
i.
ii.
iii.

iv.

Пдређиваое ппаснпсуи пд ппсљедица климауских прпмјена кпје су релевануне за ппщуину Пеурпвп;
Пдређиваое главних садащоих и будућих каракуерисуика сваке иденуификпване ппаснпсуи
(вјерпваунпћа ппјављиваоа, пшекивана прпмјена инуензиуеуа, временски перипд дјелпваоа);
Пдређиваое спципекпнпмских и прирпдних секупра кпји су најизлпженији иденуификпваним
ппаснпсуима (зграде, сапбраћај, енергија, впдпснабдијеваое, управљаое пупадпм, планпви
кприщћеоа земљищуа, ппљппривреда и щумарсувп, живпуна средина и бипдиверзиуеу, здравље,
цивилна защуиуа и хиуне службе, ууризам, пбразпваое, инфпрмаципнп-кпмуникаципне
уехнплпгије), и нивпа оихпве угрпженпсуи (виспк, умјерен, низак);
Пдређиваое најугрпженијих циљних група у пквиру сваке иденуификпване ппаснпсуи; и
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v.

Пдређиваое капациуеуа ппщуине Пеурпвп за прилагпђаваое на иденуификпване ппаснпсуи, щуп
ппдразумијева пдређиваое главних кауегприја пвих капациуеуа (ппсупјаое пдгпварајућих јавних
служби; распплпживпсу спципекпнпмских акуера; ппсупјаое, усклађенпсу и имплеменуација
закпнске регулауиве; ппсупјаое физишких ресурса; уе ппсупјаое знаоа, меупдплпгија, суудија,
сисуема ранпг уппзправаоа, и слишнп).

На ппдрушју ппщуине Пеурпвп иденуификпване су брпјне ппаснпсуи кпје климауске прпмјене дпнпсе, и уп:
ексуремнп виспке уемпераууре,пбилне падавине, ппжари, ппплаве, суще и несуащице впде, уе клизищуа. На
пснпву кпнсулуација са шланпвима савјеупдавне групе за израду пвпг плана, узимајући у пбзир спрпведене
анализе и суудије п прпцјени ууицаја ппаснпсуи, уе имајући у виду ппаснпсуи кпје су се на ппдрушју ппщуине
Пеурпвп ппјавиле у преухпднпм перипду, евиденунп је да су впдеће ппаснпсуи на ппдрушју ппщуине Пеурпвп
ппплаве и клизищуа.

vi. Израда плана мјера за ппстизаое циљева ппстављених у пбласти прилагпђаваоа
климатским прпмјенама
Кап пдгпвпр на резулуауе пве прпцјене, иденуификпванп је 13 мјера прилагпђаваоа на климауске прпмјене,
и уп:







Мјере за прилагпђаваое на ппаснпсуи пд ппплава (3 мјере);
Мјере за прилагпђаваое на ппаснпсуи пд клизищуа (1 мјера);
Мјере за прилагпђаваое на ппаснпсуи пд ппжара (1 мјера);
Мјере за прилагпђаваое на ппаснпсуи пд суще и несуащице впде (3 мјере);
Мјере за прилагпђаваое на ппаснпсуи пд ексуремнп виспких уемперауура (3 мјере); и
Псуале мјере за прилагпђаваое на ппаснпсуи пд климауских прпмјена (2 мјере).

vii. Израда финансијскпг и динамичкпг плана те механизама реализације и финансираоа
Акципнпг плана
Ппређеое емисија CП2 из базнпг и кпнурплнпг инвенуара јаснп ппказује да су у перипду пд базне 2007. дп
кпнурплне 2021. гпдине на ппдрушју ппщуине Пеурпвп улпжени знашајни наппри на смаоеоу ппурпщое
енергије у свим размаураним секуприма, а уиме и на смаоеоу емисија CП 2. Изврщени прпрашуни и анализе
уакпђе ппказују да су ппсуављени циљеви реални, уе да Ппщуина Пеурпвп мпже да их дпсуигне без
прпблема реализацијпм планираних мјера. За дпсуизаое првпг циља, Акципним планпм је
предвиђенареализација 7мјера усмјерених на смаоеое ппурпщое енергије уе на смаоеое припадајућих
емисија CП2 из свих размаураних секупра финалне енергеуске ппурпщое. За дпсуизаое другпг циља,
Акципним планпм је предвиђена реализација 13мјера усмјерених на јашаое капациуеуа ппщуине за
прилагпђаваое на ппсупјеће и будуће ппсљедице климауских прпмјена.
Усппсуављаое пдгпварајућег инсуиууципналнпг механизма за спрпвпђеое, праћеое и кпнурплу реализације
планираних мјера и извјещуаваое п ппсуигнууим резулуауима и циљевима, уе кприщћеое финансијских
механизама кпји су на распплагаоу јединицама лпкалне сампуправе, предсуављају дпдауну гаранцију за
дпсуизаое ппсуављених циљева и убрзанп приближаваое ппсуављенпј визији. Ппщуина Пеурпвпће да
кприсуи пвај Акципни план кап кљушни дпкумену у прпцесу планираоа пперауивних прпграма за идући
финансијски перипд у пбласуи енергеуске ефикаснпсуи и прилагпђаваоа климауским прпмјенама.

14

3

МЕТПДПЛПГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИПНПГ ПЛАНА

Меупдплпгија примијеоена кпд израде Акципнпг плана пдрживпг управљаоа енергијпм и прилагпђаваоа
климауским прпмјенама Ппщуине Пеурпвп за перипд дп 2030. гпдине (SECAP Пеурпвп) заснива се на
сљедећим кљушним принципима:
6

i.

Праћеое смјерница и преппрука кпје су дауе у прирушницима за израду пвпг дпкуменуа , креираним
пд суране Сппразума градпнашелника у сарадои са Заједнишким исураживашким ценурпм Еврппске
7
кпмисије ;

ii.

Кприщћеое улазних ппдауака из званишних јавнп дпсуупних извпра, у кпмбинацији са ппдацима
прикупљеним у прпцесу израде SECAP-а пд суране ппщуинскпг уима и савјеупдавне групе за израду
SECAP-а Пеурпвп, уе грађана;

iii.

Примјена инсуиууципналних и индивидуалних знаоа, искусуава и дпбрих пракси, кпје су шланпви
раднпг уима и савјеупдавне групе за израду пвпг дпкуменуа суекли у спрпвпђеоу других акуивнпсуи
у пбласуи пдрживе енергије и климе; и

iv.

Експеруску уехнишку ппдрщку при изради пвпг дпкуменуа пбезбиједипје UNDP БиХ крпз
8
кпнсулуануске услуге Ценура за развпј и ппдрщку (ЦРП) из Тузле.

3.1

Метпдплпгија спрпвпђеоа прпцеса израде SECAP-а Петрпвп за перипд дп 2030.
гпдине

Цјелпкупан прпцес израде SECAP-а Пеурпвп пбухвауип је сљедеће главне фазе:
i.
ii.

Припремне акуивнпсуи усмјерене на ппкреуаое прпцеса израде SECAP -а Пеурпвп, и
Израда дпкуменуа SECAP Пеурпвп у захуијеванпм фпрмауу.

Приказ главних алуивнпсуи реализпваних у прпцесу израде SECAP -а Пеурпвп дау је у нареднпј уабели:
Фаза
Припремне
акуивнпсуи

Акуивнпсуи




Ппсуизаое пплиуишке сагласнпсуи за израду и реализацију SECAP-а Пеурпвп;
Укљушеое свих релевануних служби Ппщуине у израду SECAP-а;
Пбезбјеђиваое ппдрщке инуересних сурана и јавнпсуи за израду и реализацију SECAP-а



Пдређиваое кљушних елеменауа SECAP-а Пеурпвпи меупдплпгије за врщеое анализа и
прпрашуна;
Анализа ппсупјећег суаоа на ппдрушју ппщуине Пеурпвп:
o Анализа правнпг пквира кпји усмјерава дјелпваое Ппщуине у пбласуи енергије и
климауских прпмјена;
o Израда базнпг и кпнурплнпг инвенуара емисија гаспва суаклене бащуе;
o Прпцјена ризика и излпженпсуи ппщуине Пеурпвп климауским прпмјенама;
Пдређиваое дугпрпшне визије ппщуине Пеурпвп и ппсуављаое циљева у пбласуи (а)
ублажаваоа климауских прпмјена, и (б) прилагпђаваоа на климауске прпмјене;
Израда плана мјера за ппсуизаое циља ппсуављенпг у пбласуи ублажаваоа климауских
прпмјена пднпснп смаоеоа емисија гаспва суаклене бащуе;
Израда плана мјера за ппсуизаое циља у пбласуи прилагпђаваоа на климауске прпмјене;
Израда финалнпг дпкуменуа SECAP Пеурпвп за перипд дп 2030.гпдине



Прпцес израде
дпкуменуа






Табела 3-1: Приказ кљушних фаза и акуивнпсуи у прпцесу израде SECAP -а Пеурпвп

6

„Дип 1 – SECAP прпцес, кпрак пп кпрак према нискпкарбпнским и климатски птппрним градпвима дп 2030“:
(http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf;
„Дип 2 – Базни инвентпр емисија (BEI) и Прпцјена ризика и излпженпсти ефектима климатских прпмјена (RVA)“:
(http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nb-29412-en-n.pdf), and
„Дип 3 – Пплитике, кључне активнпсти, кључни актери, дпбре праксе за ублажаваое климатских прпмјена и прилагпђаваое на
климатске прпмјене, и финансираое реализације SECAP-a“
7
Joint Research Centre (JRC), https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_hr
8
http://crp.org.ba/
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3.1.1 Припремне активнпсти за ппкретаое прпцеса израде SECAP-а Петрпвп
Ппстизаое пплитичке сагласнпсти за израду и реализацију SECAP-а Петрпвп
Кљушни предуслпв за израду квалиуеунпг SECAP-а Пеурпвп и за оегпву успјещну реализацију је јаснп
исказана ппдрщка цјелпкупнпм прпцесу пд суране НашелникаПпщуине и Скупщуине Ппщуине Пеурпвп. Пва
ппдрщка је фпрмализпвана Пдлукпм п присуупаоу Сппразуму градпнашелника за климу и енергију и изради
9
Акципнпг плана пдрживпг управљаоа енергијпм и прилагпђаваоа климауским прпмјенама кпју је 19.
априла 2021. гпдине дпнијела Скупщуина Ппщуине. Исупг дана Нашелник Ппщуине Пеурпвп је ппуписап
10
присуупни пбразац Сппразуму градпнашелника за климу и енергију , шиме је Ппщуина Пеурпвп присуупила
Сппразуму градпнашелника за климу и енергију.
Укључеое свих релевантних служби и завпда Општине у израду SECAP-а Петрпвп
Рјещеоем Нашелника Ппщуине пд 22. априла2021. гпдине фпрмиран је Тим за израду Акципнпг плана за
11
пдрживу енергију и бпрбу прпуив климауских прпмјена . Пвај уим бип је сасуављен пд 7 шланпва,
заппсленика релевануих пдјељеоа и пргана Ппщуинске управе и јавних предузећа ппвезаних са израдпм
SECAP-а (Пдјељеое за прпсупрнп уређеое и суамбенп кпмуналне ппслпве, Пдјељеое за привреду и
финансије, Пдјељеое за јавне набавке, Цивилна защуиуа, и други). Задаци уима за израду Акципнпг плана
били су:








прикупљаое и анализа ппдауака неппхпдних за израду базнпг и кпнурплнпг инвенуара емисија,
прпцјена климауских ризика и раоивпсуи, уе псигураое пдгпварајуће укљушенпсуи главних акуера;
ууврђиваое дугпрпшне визије и циљева кпји ппдржавају визију, оихпвп предсуављаое главним
акуерима, уе псигураое оихпвпг пдпбраваоа пд суране пплиуишких сурукуура власуи;
ушещће у изради плана: дефинисаое пплиуике и мјера у складу са визијпм и циљевима,
ууврђиваое бучеуа, извпра и механизама финансираоа мјера, временских рпкпва, индикаупра и
пдгпвпрнпсуи;
прибављаое сагласнпсуи на предлпжени план пд суране пплиуишких сурукуура власуи;
усппсуављаое парунерсува са кљушним акуерима релеавануним за израду и имплеменуацију плана;
дпсуављаое Акципнпг плана пууем веб-суранице Сппразума градпнашелника, уе предсуављаое
Плана јавнпсуи.

Обезбјеђиваое ппдршке интересних страна и шире јавнпсти за израду и реализацију SECAP-а
Ушещће щуп већег брпја инуересних сурана и щире јавнпсуи је биуан предуслпв за израду квалиуеунпг SECAPа и за оегпву успјещну реализацију. Збпг упга је рјещеоемНашелника Ппщуине пд 20.априла2021. гпдине
фпрмирана и Савјеупдавна група за израду Акципнпг плана за пдрживу енергију и бпрбу прпуив климауских
12
прпмјена . Пва група је била сасуављена пд 6 предсуавника инсуиууција, прганизација и предузећа из
релевануних пбласуи (привреде, пбразпваоа, здравсува, цивилнпг друщува, иуд). Задаци савјеупдавне групе
били су:




прикупљаое релевануних улазних инфпрмација и ппдјела свпг знаоа са уимпм за израду Акципнпг
плана;
ушещће у дефинисаоу визије уградопм свпјих ппгледа на будућнпсу ппщуине Пеурпвп, и плана
мјера;
ушещће у изради Акципнпг плана (прикупљаое улазних ппдауака и дпсуављаое ппврауних
инфпрмација).

Чланпви савјеупдавне групе акуивнп су ушесувпвали у изради SECAP-а Пеурпвп, нарпшиуп крпз низ секупрски
пријенуисаних радипница гдје су свпјим знаоем и искусувпм знашајнп дппринијели квалиуеуу Акципнпг
плана. Ушесувпвали су и у креираоу мјера за ппједине секупре пбухваћене пвим Акципним планпм.
Временски упк реализације припремне фазе за ппкреуаое прпцеса израде SECAP-а Пеурпвппредсуављен је у
нареднпм дијаграму:
9

Кппија пвпг дпкуменуа налази се у пквиру Прилпга 1 пвпм Акципнпм плану
Ibid.
11
Ibid.
12
Ibid.
10
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Ппшеуак израде Акципнпг
плана
• 19.04.2021.гпдине
Скупщуина Ппщуине усваја
Пдлуку п изради Акципнпг
плана, исупг дана Нашелник
ппуписује Присуупни пбразац
Сппразуму градпнашелника
за климу и енергију

Фпрмираое Савјеупдавне групе
за израду Акципнпг плана

Фпрмираое Тима за
израду Акципнпг плана
• Пдлукпм Нашелника
Ппщуине, 22.04.2021. гпдине
фпрмиран је Тим за израду
Акципнпг плана

• Пдлукпм Нашелника
Ппщуине, 20.5.2021. гпдине
фпрмирана је Савјеупдавна
група за израду Акципнпг
плана

Дијаграм 3-1: Временски тпк реализације припремних радои за ппкретаое прпцеса израде SECAP-а Петрпвп

3.1.2 Израда дпкумента SECAP Петрпвп у захтијеванпм фпрмату
Прпцес израде SECAP-а Пеурпвп за перипд дп 2030. гпдине урајап је пд априла 2021. гпдине дп маја2021.
гпдине, и пбухвауап је сљедеће кљушне акуивнпсуи:
i.
Пдређиваое кљушних елеменауа SECAP-а (базна гпдина, временски перипд, релевануни секупри,
уиппви мјера, иуд) и меупдплпгије за врщеое захуијеваних анализа и прпрашуна;
ii.
Анализа садащоег суаоа на ппдрушју Ппщуине Пеурпвп:
o Израда базнпг и кпнурплнпг инвенуара емисија гаспва суаклене бащуе;
o Прпцјена ризика и излпженпсуи ппщуине Пеурпвп климауским прпмјенама;
o Анализа правнпг пквира кпји усмјерава дјелпваое Ппщуине у пбласуи енергије и климауских
прпмјена;
iii.
Пдређиваое дугпрпшне визије ппщуине Пеурпвп и ппсуављаое циљева у пбласуи (а) ублажаваоа
климауских прпмјена, и (б) прилагпђаваоа климауским прпмјенама;
iv.
Израда плана мјера за ппсуизаое циља ппсуављенпг у пбласуи ублажаваоа климауских прпмјена,
пднпснп смаоеоа емисија CO2;
v.
Израда плана мјера за ппсуизаое циља ппсуављенпг у пбласуи адапуације на климауске прпмјене;
vi.
Израда финалнпг дпкуменуа SECAP Пеурпвп за перипд дп 2030.гпдине.
Временски упк реализације пвих акуивнпсуи израде Акципнпг плана предсуављен је у нареднпм дијаграму:

април 2021. гпдине

Пдређиваое кљушних
елеменауа SECAP-а и
меупдплпгије за
врщеое захуијеваних
анализа и прпрашуна

април 2021.- мај 2021.
гпдине

мај 2021. гпдине

Анализа правнпг пквира
кпји усмјерава дјелпваое
лпкалне управе у пбласуи
енергије и климе

Прпцјена ризика и
излпженпсуи
ппщуине Пеурпвп
климауским
прпмјенама

Прикупљаое улазних
ппдауака и израда базнпг
и кпнурплнпг инвенуара
емисија

Пдређиваое визије
и циљева SECAP-а
Пеурпвп

април 2021 - мај 2021.
гпдине
Израда плана мјера
за ппсуизаое циља
ппсуављенпг у
пбласуи ублажаваоа
климауских
прпмјена

Израда плана мјера
за ппсуизаое циља у
пбласуи
прилагпђаваоа на
климауске прпмјене

Израда финалнпг
дпкуменуа SECAP-а
Пеурпвп

Дијаграм 3-2: Временски тпк реализације активнпсти на изради дпкумента SECAP Петрпвп
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3.2

Пдређиваое кљушних елемената SECAP-а Петрпвп и метпдплпгија врщеоа
прпрашуна и анализа

3.2.1 Кљушни елементи SECAP-а Петрпвп
У складу са примијеоенпм меупдплпгијпм, уим за израду акципнпг плана Ппщуине Пеурпвп у првпј фази
рада дефинисап је све кљушне елеменуе SECAP-акпји дирекунп пдређују меупдплпгију врщеоа свих
ппуребних прпрашуна и анализа. Приказ пвих елеменауа дау је у нареднпј уабели.
Кљушни елеменуи

Меупдплпщки присууп пдабран за израду SECAP-а Пеурпвп

Пбим SECAP-а
(пбухваћена
уериуприја и
надлежнпсу)

SECAP Пеурпвп се пднпси на цјелпкупну гепграфску пднпснп админисурауивну уериуприју
ппщуине Пеурпвп кпја је у надлежнпсуи Ппщуине кап ппуписника Сппразума градпнашелника.

Базна гпдина

У складу са меупдплпщким преппрукама Сппразума градпнашелника за климу и енергију, кап
базна гпдина изабрана је 2007. гпдина, при шему је главни криуеријум за пвај избпр била
распплпживпсу улазних ппдауака кпји су били ппуребни за прпрашун емисија CП 2.

Временски перипд

SECAP Пеурпвп пбухвауа временски перипд дп 2030. гпдине. У пквиру SECAP-а Пеурпвп израђен је
кпнурплни инвенуар емисија CП2 за 2021. гпдину у пднпсу на базну 2007. гпдину, у сврху
ууврђиваоа дп сада ппсуигнуупг смаоеоа емисија у 2021. гпдини и пдређиваоа препсуалих
пбавеза смаоеоа емисија CП2 у пднпсу на циљ ппсуављен у пвпм дпкуменуу за 2030. гпдину.

Кауегприје
размаураних мјера

a.
b.

Мјере за ублажаваое ппсљедица климауских прпмјена; и
Мјере за прилагпђаваое климауским прпмјенама

Главни уиппви
емисија гаспва
суаклене бащуе
укљушених у базни и
кпнурплни инвенуар
емисија

a.

Дирекуне емисије, кпје су резулуау ппурпщое енергије кпја се физишки пдвија на уериуприји
ппщуине Пеурпвп;
Индирекуне емисије, кпје се пднпсе на ппурпщоу мрежне енергије (елекуришна енергија),
гдје ппсурпјеоа за оену прпизвпдоу мпгу биуи лпцирана изван уериуприје ппщуине
Пеурпвп, али се на уериуприји ппщуине Пеурпвп пдвија оена ппурпщоа; и
13
Емисије кпје се пднпсе на неенергеуску ппурпщоу, и уп на секупр впдпснабдијеваоа

Врсуе размаураних
гаспва суаклене
бащуе

У SECAP-у Пеурпвпразмауране су самп емисије CП2

Усвпјен присууп за
израду инвенуара
емисија CП2

При изради SECAP-а Пеурпвп пдабран је меупдплпщки присууп заснпван на акуивнпсуима, при
кпјем се у инвенуар емисија укљушују све дирекуне и индирекуне емисије CП 2 кпје су резулуау
акуивнпсуи у пквиру кпјих дплази дп ппурпщое енергије на уериуприји ппщуине Пеурпвп.

Размаурани секупри
ппурпщое енергије

Секупр зградарсува, са ури ппдсекупра:
14
i.
јавне зграде у власнищуву Ппщуине Пеурпвп;
ii.
јавне зграде кпје нису у власнищуву Ппщуине Пеурпвп, пднпснп јавне зграде кпје су у
15
власнищуву вищих нивпа власуи (енуиуеуских и државних) а лпциране су на ппдрушју
ппщуине;
16
iii.
суамбене зграде ;
Секупр сапбраћаја, са ури ппдсекупра:
i.
впзила у надлежнпсуи Ппщуине Пеурпвп;

b.

c.

13

Емисије размауране у секупру впдпснабдијеваоа на ппдрушју ппщуине Пеурпвп се у сувари пднпсе на ппурпщоу елекуришне енергије
за рад пумпи у сисуему впдпснабдијеваоа. У пвпм дпкуменуу сyсуем впдпснабдијеваоа сврсуан је у неенергеуску ппурпщоу искљушивп
збпг пгранишеоа елекурпнских извјещуајних фпрмауа Сппразума градпнашелника, у кпјима не ппсупји мпгућнпсу за сврсуаваое пвпг
секупра у неку пд псуала два уипа емисија (дирекуне пднпснп индирекуне)
14
Ппјам “у власнищуву” кпји се пвдје кприсуи, псим власнищува пбухвауа и ппјам “у надлежнпсуи”, јер се мпже десиуи да у неким
слушајевима није у ппупунпсуи ријещенп власнищувп над зградпм у кпјпј се налази нека јавна инсуиууција кпја је предмеу размаураоа.
Збпг свега наведенпг, ппјам “у власнищуву” кприщћен у називу пвпг ппдсекупра уреба разумјеуи кап “у власнищуву пднпснп
надлежнпсуи”
15
Ibid.
16
Пвај ппдсекупр пбухвауа све уиппве суамбених зграда засуупљених на ппдрушју ппщуине Пеурпвп, кпји у складу са уерминплпгијпм
кприщћенпм у Типплпгији стамбених зграда Бпсне и Херцегпвине укљушују двије кауегприје индивидуалнпг суанпваоа
(слпбпднпсупјеће куће и куће у низу) и шеуири кауегприје кплекуивнпг суанпваоа (маое суамбене зграде, суамбене зграде у низу
/градскпм блпку, велики суамбени блпкпви /суамбене ламеле, и небпдери).

18

ii.
јавни превпз на ппдрушју ппщуине Пеурпвп;
iii.
пуунишка и кпмерцијална впзила, регисурпвана на ппдрушју ппщуине Пеурпвп
Секупр јавне расвјеуе, кпји пбухвауа цјелпкупну мрежу јавне расвјеуе на ппдрушју ппщуине; и
Секупр впдпснабдијеваоа, кпји укљушује сву инфрасурукууру впдпснабдијаваоа на ппдрушју
ппщуине.

3.2.2 Израда базнпг17и кпнтрплнпг18 инвентара емисија гаспва стаклене бащте
Први кпрак при пдређиваоу циљева у пбласуи ублажаваоа климауских прпмјена је пдређиваое базнпг
суаоа, пднпснп базнпг инвенуара емисија гаспва суаклене бащуе (енгл. Baseline Emission Inventory – BEI) у
размаураним секуприма енергеуске ппурпщое. Базни инвентар емисија CП2, кпји представља нивп
гпдищоих емисија CП2 у базнпј 2007. гпдини, дпбива се кап прпизвпд ппдатака п енергетскпј пптрпщои у
базнпј гпдини у разматраним сектприма, и пдгпварајућих емисипних фактпра за енергенте кприщћене у
пвим сектприма у базнпј гпдини.
У складу са меупдплпщким смјерницама Сппразума градпнашелника за енергију и климу, циљ SECAP-а за
2030. гпдину у пбласуи ублажаваоа климауских прпмјена пдређује се кап смаоеое емисија за најмаое 40%
у пднпсу на изнпс емисија у ппсуављенпј базнпј гпдини.
Међууим, базна гпдина ппсуављена у SECAP-у Пеурпвпје 2007., дпк је пвај дпкумену израђен у 2021. гпдини.
У сврху пдређиваоа дпсадащоег напреука ппщуине Пеурпвп у смаоеоу емисија гаспва суаклене бащуе,
пднпснп пбима дпсадащоег смаоеоа емисија у перипду пд 2007. дп 2021. гпдине, билп је неппхпднп
пдредиуи и уакпзвани кпнурплни инвенуар емисија (енгл. Monitoring EmissionInventory - MEI) за 2021. гпдину.
Пвај кпнтрплни инвентар, кпји представља гпдищои нивп емисија CП 2 у кпнтрплнпј 2021. гпдини, се у
принципу пдређује кап разлика између базнпг инвентара емисија за 2007. гпдину и изнпса смаоеоа
емисија кпје је резултат мјера енергетске ефикаснпсти реализпваних у перипду пд 2007. дп 2021. гпдине.
Наведени изнпс смаоеоа емисија дпбивен је кап прпизвпд изнпса енергеуских ущуеда псуварених
примјенпм мјера енергеуске ефикаснпсуи у перипду пд 2007. дп 2021. гпдине у размаураним секуприма, и
пдгпварајућих емисипних факупра за кприщћене енергенуе.

3.2.2.1

Метпдплпгија прикупљаоа улазних ппдатака пптребних за прпрашун пптрпщое
енергије у разматраним сектприма у базнпј и кпнтрплнпј гпдини

Најзнашајнији кпрак за израду ппузданпг базнпг и кпнурплнпг инвенуара емисија билп је прикупљаое
улазних ппдауака за све размауране секупре и ппдсекупре, кпји су зауим кприщћени за прпрашун ппурпщое
енергије. Ппуребни улазни ппдаци прикупљени су на сљедеће нашине:
i.

Прикупљаое ппдауака из лпкалних извпра, щуп је првенсувенп укљушивалп:
 Прикупљаое ппдауака пууем анкеуираоа дпмаћинсуава; и
 Прикупљаое ппдауака распплпживих у пквиру надлежних служби ПпщуинeПеурпвп и
релевануних јавних предузећа, пппуоаваоем пдгпварајућих упиуника;

ii.

Кприщћеое ппдауака из разлишиуих званишних и јавнп дпсуупних извпра, кап нпр:
19
20
 Републишки завпд за суауисуику и Агенција за суауисуику Бпсне и Херцегпвине ;
21
 Пппис суанпвнищува, дпмаћинсуава и суанпва у Бпсни и Херцегпвини из 2013. гпдине;
22
 Типплпгија јавних зграда у Бпсни и Херцегпвини ;
 Типплпгија јавних зграда у Републици Српскпј;
23
 Типплпгија суамбених зграда Бпсне и Херцегпвине ;
24
 Евиденција свих регисурпваних впзила у Бпсни и Херцегпвини .

17

Базни инвенуар емисија CO2 је брпјшани приказ емисија CO2 у пдабранпј базнпј гпдини
Кпнурплни инвенуар емисија CO2 је брпјшани приказ емисија CO2 у пдабранпј кпнурплнпј гпдини
19
http://fzs.ba/
20
http://www.bhas.ba/
21
https://www.rzs.rs.ba/front/category/330/?up_mi=22
18

22

https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/library/energija-i-okolis/tipologija-javnih-zgrada-u-bosni-i-hercegovni--.html

23

http://af.unsa.ba/pdf/publikacije/Typology_of_Residential_Buildings_in_Bosnia_and_Herzegovina.pdf
Пва евиденција дпсуупна је на веб-сураници Агенције за иденуификаципне дпкуменуе, евиденцију и размјену ппдауака Бпсне и
Херцегпвине (IDDEEA), https://www.iddeea.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=107&lang=bs
24
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Сектпр зградарства:
Улазни ппдаци за ппдсекупре јавних зграда у власнищуву Ппщуине Пеурпвп и јавних зграда кпје нису у
власнищуву Ппщуине Пеурпвпприкупљени су пууем упиуника у кпјима су за зграде изграђене прије базне
2007. гпдине уражени сљедећи ппдаци:


ппшти ппдаци п згради (назив инсуиууције кпја кприсуи зграду, адреса, власнищувп, гпдина
изградое, намјена зграде);



ппдаци п грађевинским и енергетским карактеристикама зграде у базнпј 2007. гпдини (укупна
гријана ппврщина, нашин гријаоа и кприщћени енергенуи);



ппдаци п мјерама енергетске ефикаснпсти кпје су реализпване на згради у перипду пд базне 2007.
дп кпнтрплне 2021. гпдине, кпје мпгу укљушивауи:
o ууппљаваое пмпуаша зграде (ппсуављаое уермпизплације на фасади, крпву и/или сурппу,
замјена ваоске супларије); и
o замјену ппсупјећег сисуема гријаоа и/или енергенуа са нпвим екплпщки прихвауљивим
сисуемпм гријаоа.

Исупвременп је израђена и лисуа зграда јавне намјене кпје су изграђене у перипду пд 2007. дп 2021. гпдине,
кпја за сваку зграду садржи ппщуе ппдауке (назив инсуиууције кпја кприсуи зграду, адреса, власнищувп,
гпдина изградое, намјена зграде), и оенп ппсупјеће суаое (укупна гријана ппврщина, нашин гријаоа и
кприщћени енергенуи).
Улазни ппдаци п ппурпщои енергије за ппдсекупр суамбених зграда прикупљени су на сљедећи нашин:
i.
Ппдаци п укупнпм брпју суамбених зграда на ппдрушју ппщуине Пеурпвп и п оихпвпј укупнпј
гријанпј ппврщини преузеуи су из Ппписа суанпвнищува, дпмаћинсуава и суанпва у Бпсни и
Херцегпвини изврщенпм 2013. гпдине;
ii.
Ппдаци ппуребни за прпрашун ущуеда енергије ппсуигнууих у пвпм ппдсекупру реализацијпм мјера
енергеуске ефикаснпсуи у перипду пд базне дп кпнурплне 2021. гпдине прикупљени су пууем
анкеуираоа дпмаћинсуава. За ппуребе анкеуе пдређен је суауисуишки узпрак са суепенпм
ппузданпсуи 95% и инуервалпм пдсуупаоа 5,0%, кпјимсу пбухваћена262 дпмаћинсувау зградама
индивидуалнпг и кплекуивнпг суанпваоа. Накпн спрпвпђеоа ппшеуне анкеуе, спрпведена је и
кпнурплна анкеуа какп би се ппуврдила вјерпдпсупјнпсу дпбивених ппдауака. За свакп анкеуиранп
дпмаћинсувп прикупљени су сљедећи ппдаци:
25
 ппшти ппдаци п оихпвпј стамбенпј јединици (уип суамбене зграде у кпјпј се суамбена
јединица налази, гпдина или перипд изградое зграде);
 ппдаци п грађевинским и енергетским карактеристикама стамбене јединице (димензије
суамбене јединице, нашин гријаоа и кприщћени енергенуи);
 ппдаци п пптрпшои електричне енергије у дпмаћинству (брпј, врсуа и суарпсу елекуришних
уређаја, прпсјешни мјесешни урпщкпви за елекуришну енергију);
 ппдаци п мјерама енергетске ефикаснпсти кпје су реализпване у перипду пд 2007. дп 2021.
гпдине,кпје мпгу укљушивауи ууппљаваое пмпуаша зграде (ппсуављаое уермпизплације на
фасади, крпву и/или сурппу, замјена ваоске супларије); и замјену ппсупјећег сисуема гријаоа
и/или енергенауа са нпвим екплпщки прихвауљивим сисуемпм гријаоа.
Сектпр сапбраћаја
Главни извпр ппуребних улазних ппдауака за пвај секупр била је евиденција свих регисурпваних впзила у
Бпсни и Херцегпвини, кпја је у пблику мјесешних и гпдищоих билуена дпсуупна на веб-сураници Агенције за
иденуификаципне дпкуменуе, евиденцију и размјену ппдауака (IDDEEA). Из пве евиденције преузеуи су
релевануни ппдаци за сва впзила регисурпвана у Пеурпву, щуп укљушује сљедеће инфпрмације:



укупан брпј впзила пп ппјединим ппдсекуприма;
за свакп впзилп ппдаци п марки, уипу и врсуи впзила (пуунишки ауупмпбил, ауупбус, уереунп впзилп,
иуд), гпдини прпизвпдое, пблику карпсерије, врсуи гприва и екп-каракуерисуикама.

25

У кпнуексуу пве анкеуе ппјам “суамбена јединица” мпже пзнашавауи: (а) ппрпдишну кућу (слпбпднпсупјећу кућу и кућу у низу), и (б)
суан у еуажнпм власнищуву, кпји се налази у некпј пд зграда из кауегприје кплекуивнпг суанпваоа (маое суамбене зграде, суамбене
зграде у низу /градскпм блпку, велики суамбени блпкпви /суамбене ламеле, и небпдери)

20

Ппщуп се пва евиденција впзила впди уек пд 2008. гпдине, ппдаци за базну 2007. гпдину дпбивени су
прпјекцијпм суаоа из 2008. гпдине уз кприщћеое распплпживих суауисуишких ппдауака п укупнпм брпју
впзила регисурпваних у Републици Српскпј у 2007. гпдини.Дпдауни ппдаци п брпју впзила у надлежнпсуи
Ппщуине Пеурпвп дпбивени су пд надлежне ппщуинске службе. Ппдаци п пређенпм пууу размаураних
впзила у базнпј и кпнурплнпј гпдини, кпји за Бпсну и Херцегпвину нису распплпживи, дпбивени су прпцјенпм
26
на пснпву ппдауака Ценура за впзила Хрвауске ,преузеуих збпг слишнпсуи оихпвпг впзнпг парка, услпва
впжое, сапбраћајне инфрасурукууре и навика впзашаса пвим каракуерисуикама у Бпсни и Херцегпвини.
Климауски ппдаци за базну и кпнурплну гпдину, кпји ууишу на ефикаснпсу рада мпупра размаураних впзила,
дпбивени су пд Републишкпг хидрпмеуепрплпщкпг завпда.
Сектпр јавне расвјете
Пдјељеое за прпсупрнп уређеое и суамбенп кпмуналне ппслпве задуженпје за впђеое евиденције п оенпм
суаоу и парамеурима експлпауације, и билп је исупвременп и пснпвни извпр инфпрмација и ппдауака за пвај
секупр. Мрежа јавне расвјеуе је у власнищуву Ппщуине Пеурпвп, а за ппслпве пдржаваоа, рекпнсурукције и
изградое мреже задужена је ексуернапривауна фирма на пснпву гпдищое закљушенпг угпвпра са
Ппщуинпм. У пквиру израде пвпг дпкуменуа су за секупр јавне расвјеуе на ппдрушју ппщуине Пеурпвп, за
базну и кпнурплну гпдину, пууем упиуника прикупљени сљедећи улазни ппдаци:ппщуи ппдаци п сисуему
јавне расвјеуе,сурукуура елекуришне мреже јавне расвјеуе, прпсјешнп дневнп вријеме рада
(љеуп/зима),укупан брпј свјеуиљки у сисуему и нашин управљаоа оихпвим радпм, гпдищои урпщкпви
пдржаваоа сисуема, уе гпдищоа ппурпщоа и урпщкпви елекуришне енергије сисуема.

3.2.2.2

Метпдплпгијапдређиваоапптрпщоеенергијеуразматранимсектпримаубазнпјикпнтрпл
нпјгпдини

Сектпр зградарства
Ппуребна финална енергија за гријаое у зградама јавне намјене у базнпј гпдини дпбивена је кап прпизвпд
сљедећих парамеуара:
2

i.

Укупна гријана ппврщина разматраних зграда (m ) ууврђена за базну 2007. гпдину, дпбивена
анализпм прикупљених улазних ппдауака. Пва ппврщина разврсуана је пп намјенама јавних зграда и
пп врсуама енергенауа кприщћених за оихпвп гријаое (фпсилна гприва – лпж уље, лигниу и мрки
угаљ, елекуришна енергија, уе дрвна бипмаса пднпснп дрвп за пгрев).

ii.

Специфишна гпдищоа енергија пптребна за гријаое јавних зграда – Qhnd (kWh/m /гпд), кпја је у
27
Типплпгији јавних зграда у Бпсни и Херцегпвини пдређена за све уиппве јавних зграда .

2

Ппуребна финална енергија за гријаое у размаураним јавним зградама у кпнурплнпј 2021. гпдини дпбивена
је смаоеоем ппуребне финалне енергије пдређене за базну 2007. гпдину за изнпс ущуеда енергије
ппсуигнууих мјерама енергеуске ефикаснпсуи кпје су на пвим зградама реализпване у перипду пд 2007. дп
2021. гпдине. Исупвременп је у пбзир узеуа и дпдауна ппуребна финална енергија гријаоа за јавне зграде
кпје су у исупм перипду изграђене на ппдрушју ппщуине.За прпрашун наведених ущуеда енергије кприщћени
су сљедећи ппдаци:




прикупљени улазни ппдаци п мјерама енергеуске ефикаснпсуи кпје су на јавним зградама
реализпване у перипду пд 2007. дп 2021. гпдине,дауи у Прилпгу 3 – Листе јавних зграда на
ппдручју ппштине Петрпвп; и
ппуребни ппдаци садржани у Типплпгији јавних зграда у Бпсни и Херцегпвини.

Ущуедефиналнеенергијеусекупрузградарсувапрпрашунауесукприщћеоеммеупдплпгијепрпписанеу сљедећим
правилницима из пбласуи енергеуске ефикаснпсуи у зградарсуву:

26

Ценуар за впзила Хрвауске (CVH): Прпсјешнп гпдищое пређени пуу пп врсуама впзила, https://www.cvh.hr/tehnicki-pregled/statistika/
Пвпм уипплпгијпм пдређенп је укупнп 36 типпва јавних зграда заступљених у Бпсни и Херцегпвини, кпји се пдређени према оихпвпј
намјени (пбданищуа, пбразпваое, здравсувп, сппру, кулуура, админисурација, цјелпдневни бправак) и перипду изградое (дп 1945, пд
1946 дп 1965, пд 1966 дп 1973, пд 1974 дп 1987, пд 1988 дп 2009, 2010 и ппслије)
27

21

i.
ii.
iii.

28

Правилник п меупдплпгији за израшунаваое енергеуских каракуерисуика зграда (Сл. гласник РС, бр.
30/15);
29
Правилник п минималним захујевима за енергеуске каракуерисуике зграда (Сл. гласник РС, бр.
30/15).; и
Меупдплпгија за мјереое и верификацију ущуеда енергије меупдпм пдпздп према гпре, мару 2017,
Нијаз Делалић, дипл. инж. мащ. (у даљоем уексуу „MVP меупдплпгија“).

Ппуребна финална енергија за гријаое у ппдсекупру стамбених зградау базнпј гпдини дпбивена је кап
прпизвпд сљедећих вриједнпсуи:
2

i.

ii.

Укупна кприщћена гријана ппврщина свих стамбених зграда на ппдрушју ппщтине Петрпвп (m ),
дпбивена кприщћеоем ппдауака преузеуих из Ппписа суанпвнищува, дпмаћинсуава и суанпва у
Бпсни и Херцегпвини, у кпјем је укупна гријана ппврщина суанпва дауа и за ппјединашне уиппве
30
31
суамбених зграда и пп ппјединим перипдима оихпве изградое ; и
2
Специфишна гпдищоа енергија пптребна за гријаое стамбених зграда –Qhnd (kWh/m /гпд), кпја је
32
у Типплпгији суамбених зграда Бпсне и Херцегпвине пдређена за све уиппве суамбених зграда .

Ппуребна финална енергија за гријаое у ппдсекупру суамбених зграда у кпнурплнпј 2021. гпдини дпбивена
је смаоеоем ппуребне финалне енергије пдређене за базну 2007. гпдину, за изнпс ущуеда енергије
ппсуигнууих у цјелпкупнпм ппдсекупру реализацијпм мјера енергеуске ефикаснпсуи у перипду пд 2007. дп
2021. гпдине. Пвај изнпс ущуеда дпбивен је урансппзицијпм изнпса енергеуских ущуеда прпрашунауих за 262
суамбенeјединицe пбухваћенeанкеупм, на цјелпкупни суамбени фпнд ппщуине Пеурпвп, и уп примјенпм
пднпса гријане ппврщине наведенe262 суамбенe јединицe и гријане ппврщине свих суамбених зграда на
ппдрушју Пеурпвп. Кап и у слушају зграда јавне намјене, енергеуске ущуеде за 262 суамбенeјединицe
пбухваћенe анкеупм дпбивене су:


Кприщћеоем ппуребних ппдауака садржаних у Типплпгији суамбених зграда Бпсне и Херцегпвине;



Кприщћеоем меупдплпгије прпписане Правилникпм п меупдплпгији за израшунаваое енергеуских
33
каракуерисуика зграда (Сл. гласник РС, бр. 30/15); Правилникпм п минималним захујевима за
34
енергеуске каракуерисуике зграда (Сл. гласник РС, бр. 30/15), и MVP меупдплпгијпм.

28

https://www.vladars.net/sr-SPCyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D0
%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B
7%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0
%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%
D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20_369824751.pdf
29
https://www.vladars.net/sr-SPCyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D0
%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%98%D0%B5%
D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0
%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%
B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20_387341480.pdf
30
Ппписпм су дефинисана 3 уипа суамбених зграда: слпбпднпсупјеће куће са једним или два суана, куће у низу, и суамбене зграде са ури
или вище суанпва
31
У пвпм Пппису засуупљени су сљедећи перипди изградое суамбених зграда: дп 1945, пд 1946 дп 1960, пд 1961 дп 1970, пд 1971 дп
1980, пд 1981 дп 1990, пд 1991 дп 2000, пд 2001 дп 2010, и пд 2011 и ппслије
32
Типплпгијпм суамбених зграда пдређенп је укупнп 29 типпва стамбених зграда заступљених у Бпсни и Херцегпвини, кпји су
пдређени према урбанисуишкп-архиуекупнским парамеурима и перипдима оихпве изградое (дп 1919, пд 1919 дп 1945, пд 1945 дп
1960, пд 1961 дп 1970, пд 1971 дп 1980, пд 1981 дп 1991, пд 1992 дп 2014). На пснпву урбанисуишкп-архиуекупнских парамеуара сви
уиппви суамбених зграда сврсуани су у двије кауегприје индивидуалнпг суанпваоа (слпбпднпсупјеће куће и куће у низу) и шеуири
кауегприје кплекуивнпг суанпваоа (маое суамбене зграде, суамбене зграде у низу /градскпм блпку, велики суамбени блпкпви
/суамбене ламеле, и небпдери).
33
https://www.vladars.net/sr-SPCyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D0
%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B
7%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0
%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%
D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20_369824751.pdf
34
https://www.vladars.net/sr-SPCyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D0
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Сектпр сапбраћаја
Прпрашун ппурпщое енергије у базнпј и кпнурплнпј гпсини у секупру сапбраћаја изврщен је кприщћеоем
35
прпграма COPERT (верзија 5.3) , суандарднпг алауа Еврппске уније за прпрашун ппурпщое енергенауа и
емисија гаспва суаклене бащуе у секупру сапбраћаја, уе за званишнп извјещуаваое у уим пбласуима. Псим
улазних ппдауака шије је прикупљаое пписанп у преухпднпм ппглављу, улазни ппдаци п калпријскпј
вриједнпсуи гприва и ефикаснпсуи сагпријеваоа су већ уграђени у COPERT прпграм, уе их није билп ппуребнп
ппсебнп прикупљауи.
Шупсеуишепдређиваоаппурпщоеенергијеусектпрујавнерасвјете,
размауранајесампелекуришнаенергијаизмјеренаипбрашунауананивпуцјелпкупнпгсисуемајавнерасвјеуе.

3.2.2.3

Метпдплпгија прпрашуна базнпг и кпнтрплнпг инвентара емисија CO2у разматраним
сектприма

Базни инвенуар емисија CO2 дпбивен је кап прпизвпд ппуребне финалне енергије пдређене за размауране
секупре у базнпј 2007. гпдини, и пдгпварајућих емисипних факупра за кприщћене енергенуе.
Кпнурплни инвенуар емисија CO2 дпбивен је кап прпизвпд ппуребне финалне енергије пдређене за
размауране секупре у кпнурплнпј 2021. гпдини, и пдгпварајућих емисипних факупра за кприщћене
енергенуе.
При изради инвенуара емисија за сектпр зградарства размауране су емисије CO2 из енергенауа кпји се
кприсуе за гријаое суамбених и јавних зграда у Пеурпву, а уп су фпсилна гприва (лпж уље, лигниу и мрки
угаљ, прирпдни гас),елекуришна енергија и дрвна бипмаса – пгревнп дрвп. У пдређенпм брпју зграда за
гријаое се шесуп кприсуи и кпмбинација пвих енергенауа.
За израду инвенуара емисија за сектпр сапбраћаја кприщћен је спфуверски алау COPERT 5.3. кпји у сврху
прпрашуна емисија пп еврппским суандардима кприсуи сурукууру и брпј впзила, пређени пуу у упку једне
гпдине, прпсјешну брзину креуаоа на разлишиуим дипницама пууа, ппдауке п ваоскпј уемперауури и
влажнпсуи ваздуха, уе пдгпварајуће емисипне факупре за кприщћена гприва (бензин, дизел и уешни нафуни
гас).
Приизрадиинвенуараемисијазасектпрјавнерасвјетеразмауранесусампиндирекунеемисијенасуалезбпгппурп
щоеелекуришнеенергијеупвпмсисуему,
дпкдирекунеемисијенасуалесагпријеваоеменергенауакапщупсуприрпднигасислишнп, неппсупје.
Емисипни фактпри кпришћени за пдређиваое базнпг и кпнтрплнпг инвентара емисија CO2
У складу са смјерницама Сппразума градпнашелника за климу и енергију, за прпрашун емисија CO 2 из
размаураних секупра енергеуске ппурпщое у ппщуини Пеурпвп кприщћени су универзални емисипни
факупри из базе ппдауака Међувладинпг панела п климауским прпмјенама(engl. Intergovernmental Panel on
36
Climate Change – IPCC) . Изузеуак предсуавља елекуришна енергија, за кпју је узеу емисипни факупр за Бпсну
и Херцегпвину. Емисипни факупри за размауране енергенуе кпји се кприсуе на ппдрушју ппщуине Пеурпвп
приказани су у нареднпј уабели.
Факупр емисије CO2 за
базну 2007. гпдину
[t/MWh]
0,231

Факупр емисије CO2 за
кпнурплну 2021. гпдину
[t/MWh]
0,231

Лпж уље

0,267

0,267

Лигниу

0,364

0,364

ЕНЕРГЕНТ
Прирпдни гас

%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%98%D0%B5%
D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0
%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%
B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20_387341480.pdf
35
https://www.emisia.com/utilities/copert/COPERT се кприсуи кап пдлишан алау за планираое и исураживаое у секупру урансппруа у
наципналним, регипналним и лпкалним пквирима, уе за израду релевануних дневних, мјесешних и гпдищоих прпцјена кпје су ппупунп
усклађене са легислауивпм Еврппске уније и захујевима релевануних међунарпдних кпнвенција
36
https://www.ipcc.ch/
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Факупр емисије CO2 за
базну 2007. гпдину
[t/MWh]
0,341

Факупр емисије CO2 за
кпнурплну 2021. гпдину
[t/MWh]
0,341

Дрвна бипмаса (пгревнп дрвп)

0,403

0,000

Дизел

0,267

0,267

Мпупрни бензин

0,249

0,249

Елекуришна енергија

0,760

0,760

Тешни нафуни гас

0,227

0,227

ЕНЕРГЕНТ
Мрки угаљ

Табела 3-2: Емисипни фактпри за енергенте кпји се кпристе на ппдручју ппштине Петрпвп

Шуп се уише дрвне бипмасе, емисипни факупр примијеоен за базну 2007. гпдину изнпси0,403 tCO2/MWh,
дпк је за кпнурплну 2021. гпдину једнак нули. Дп пве прпмјене дпщлп је збпг упга щуп у перипду базне
гпдине у Републици Српскпј јпщ нису били испуоени криуеријуми пдрживе прпизвпдое пгревнпг дрвеуа, па
је за уај перипд пвај енергену сврсуан у кауегприју непдрживе дрвне масе за кпју је прпписан наведени
емисипни факупр. У 2009. гпдини је предузеће ЈПШ Шуме Републике Српске успјещнп заврщилп прпцес
37
серуификације и дпбилп ФСЦ серуификау кпји издајеForest Stewardship Council . Пвим серуификаупм
ппуврђује се да пвп предузеће испуоава криуеријуме пдрживпг управљаоа щумама на ппдрушју Републике
Српске и пдрживе прпизвпдое дрвеуа, збпг шега језа прпрашун кпнурплнпг инвенуара емисија кприщћен
38
кпефицијену једнак нули. Тпме у прилпг иде и прпјекау „Одрживп управљаое шумама и крајпликпм“ кпји
је на ппдрушју Бпсне и Херцегпвине у перипду пд 2014. дп 2019. гпдине реализпвап UNDP у сарадои са
39
релевануним инсуиууцијама . Сврха прпјекуа је јашаое капациуеуа субјекауа щумарскпг секупра у пдрживпм
управљаоу щумама, земљищуем и крајпликпм, између псуалпг укљушујући и ппщумљаваое и санацију
угрпжених ппдрушја.

3.2.2.4

Метпдплпгијапрпцјенеппаснпсти, излпженпстиикапацитетаПпщтине
Петрпвпзаприлагпђаваоеклиматскимпрпмјенама

Прпцјена ппаснпсуи кпје климауске прпмјене дпнпсе и излпженпсуи ппщуине Пеурпвп уим ппаснпсуима, уе
прпцјена капациуеуа ппщуине за прилагпђаваое изврщене су према смјерницама из Приручника за израду
Акципнпг плана пдрживпг управљаоа енергијпм и прилагпђаваоа климатским прпмјенама, уе
кприщћеоем пдгпварајућег елекурпнскпг алауа кпји на инуернеу плауфпрми Сппразума градпнашелника за
климу и енергију супји на распплагаоу ппщуинама и градпвима ппуписницима. Пснпвни кпраци предвиђени
пвим алаупм су:
i.

Пдређиваое ппаснпсуи пд ппсљедица климауских прпмјена, релевануних за ппщуину Пеурпвп;

ii.

Пдређиваое главних садащоих и будућих каракуерисуика сваке иденуификпване ппаснпсуи
(вјерпваунпћа ппјављиваоа, пшекиване прпмјене инуензиуеуа, временски перипд дјелпваоа);

iii.

Пдређиваое спципекпнпмских и прирпдних секупра кпји су најизлпженији иденуификпваним
ппаснпсуима (зграде, сапбраћај, енергија, впдпснабдијеваое, управљаое пупадпм, планпви
кприщћеоа земљищуа, ппљппривреда и щумарсувп, живпуна средина и бипдиверзиуеу, здравље,
цивилна защуиуа и хиуне службе, ууризам, пбразпваое, инфпрмаципнп-кпминикаципне
уехнплпгије), и нивпа оихпве угрпженпсуи (виспк, умјерен, низак);

iv.

Пдређиваое најугрпженијих циљних група у пквиру сваке иденуификпване ппаснпсуи; и

v.

Пдређиваое капациуеуа ппщуине Пеурпвп за прилагпђаваое на иденуификпване ппаснпсуи, щуп
ппдразумијева пдређиваое главних кауегприја пвих капациуеуа (ппсупјаое пдгпварајућих јавних
служби; распплпживпсу спципекпнпмских акуера; ппсупјаое, усклађенпсу и имплеменуација

37

Forest Stewardship Council је најппзнауија свјеуска прганизација у пбласуи пдрживпг управљаоа щумама,https://fsc.org/en
http://static.parlament.ba/doc/41619_H-Sporazum%20o%20grantu.pdf
39
УРепублици Српскпј је пвај прпјекау реализпван пууем Минисуарсува ппљппривреде, щумарсува и впдппривреде, пднпснп Јединице
за кппрдинацију ппљппривредних прпјекауа РС(RS APCU)
38
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закпнске регулауиве; ппсупјаое физишких ресурса; уе ппсупјаое знаоа, меупдплпгија, суудија,
сисуема ранпг уппзправаоа, и слишнп).
Улазни ппдаци и инфпрмације кпји су били ппуребни у упку врщеоа наведених прпцјена прикупљени су из
сљедећих извпра:




Знаое и искусувп шланица и шланпва уима и савјеупдавне групе за израду пвпг акципнпг плана,
прикупљенп крпз пдгпварајуће радипнице и кпнсулуације; при упме је пд кљушнпг знашаја бип дппринпс
шланпва савјеупдавне групе, кпји су пбезбиједили презицне и кпнкреуне инфпрмације кпје се пднпсе на
ууицај прирпдних ппаснпсуи на низ кљушних секупра кап щуп су нпр. здравсувп, пбразпваое, цивилна
защуиуа иуд;
Релевануни сурауещки и плански дпкуменуи Ппщуине Пеурпвп (Стратегија развпја ппштине Петрпвп
40
2017.-2027. гпдине ; иуд);



Релевануне суудије међунарпдних развпјних прганизација (UNDP БиХ: Студија управљаоа ризикпм пд
41
42
клизишта у БиХ ; Студија п прпцјени ризика пд ппплава и клизишта за стамбени сектпр у БиХ ; иуд);



Сисуем за анализу ризика пд кауасурпфа (енгл. Disaster Risk Analysis System – DRAS) ;



Републишки хидрпмеуепрплпщки завпд ;



Други наципнални извјештај Бпсне и Херцегпвине у складу с Оквирнпм кпнвенцијпм Уједиоених
45
нација ;



Трећи наципнални извјештај и Други двпгпдишои извјештај п емисији гаспва стаклене баште Бпсне и
46
Херцегпвине ;
47
Климатски атлас Бпсне и Херцегпвине (температуре и падавине) .



43

44

40

https://petrovo.ba/wp-content/uploads/2021/01/0.-A1_Strategija-razvoja-opstine-Petrovo-clean_21012021_prijedlog_ORT_za-SO_final21012021.pdf
41
https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/library/energija-i-okolis/landslide-risk-management-study-in-bh.html
42
Суудија је израђена у пквиру EU Прпграма ппправка пд ппплава за БиХ,
https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/library/response-to-floods/flood-and-landslide-risk-assessment-for-thehousing-sector-in-bi.html
43
DRAS је инпвауивни алау кпји дпнпсипцима пдлука и грађанима пмпгућава несмеуан присууп наушним ппдацима п ппаснпсуима пд
ппплава, клизищуа, земљпуреса и минскп сумоивих ппврщина, са циљем ппвећаоа свијесуи п ризицима пд кауасурпфа на пдређенпм
лпкалиуеуу. Развијен је у склппу прпјекуа Међуспбнп ппвезиваое у управљаоу ризицима пд катастрпфа у БиХ кпји је у 2018. гпдини
реализпвап UNDP.
44
https://rhmzrs.com/
45
https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/library/energija-i-okolis/sncbih-2013.html
46
https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/library/energija-i-okolis/tre_i-nacionalni-izvjetaj-bih.html
47
Климауски аулас Бпсне и Херцегпвине, Темпераууре и падавине (1961-1990, 2001-2030, 2071-2100), Бајић Д., Трбић
Г.http://www.unfccc.ba/klimatski_atlas/klimatski_atlas.pdf
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4

ВИЗИЈА ПДРЖИВЕ БУДУЋНПСТИ ППШТИНЕ ПЕТРПВП И ПРИПАДАЈУЋИ
ЦИЉЕВИ
ВИЗИЈА ППШТИНЕ ПЕТРПВП:
У 2050. гпдини ппщтина Петрпвп је заједница кпја живи у пунпм складу са прирпдним
бпгатствима планине Пзрен. Тп је средина у кпјпј се за гријаое зграда вище не кпристе
фпсилна гприва, те средина птппрна на ппплаве и клизищта, сппспбна да се прилагпди
и псталим ппсљедицама климатских прпмјена.

Ппсуављена визија, кпмпауибилна са пбавезама кпје је Ппщуина Пеурпвп прихвауила кап ппуписник
Спразума градпнашелника за климу и енергију, псликава жељенп суаое у будућнпсуи, уе исуише
ппредијељенпсу ппщуине за пдрживи енергеуски развпј и прилагпђаваое климауским прпмјенама у складу
са принципима Сппразума градпнашелника за климу и енергију. У складу са преппрукама Сппразума
градпнашелника пдређени су и циљеви Акципнпг плана и уп:
 циљ ппвезан са ублажаваоем ппсљедица климауских прпмјена; и
 циљ ппвезан са прилагпђаваоем на климауске прпмјене.
Циљеви Ппщуине Пеурпвп предвиђени пвим Акципним планпм су:
 смаоеое емисија CO2 за најмаое 40% дп 2030. гпдине у пднпсу на базни инвенуар емисија за 2007.
гпдину; и
 смаоен прпсјешан брпј сурадалих и ппвријеђених пспба уе прпсјешни изнпси щуеуа пд прирпдних и
других ппаснпсуи на инфрасурукуури, јавним и привауним пбјекуимаза 30% у пднпсу на прпсјек
щуеуа у перипду 2007.-2014. гпдине.

5

УБЛАЖАВАОЕЕФЕКАТАКЛИМАТСКИХПРПМЈЕНА

Према Пппису суанпвнищува, дпмаћинсуава и суанпва Бпсне и Херцегпвине, Ппщуина Пеурпвп је у 2013.
Гпдини имала 6.317 суанпвника, дпк је према ппдацима Републишкпг завпда за суауисуику, срединпм 2019.
Гпдине брпј суанпвника бип 5.829. Ппщуина Пеурпвп је скпрп у цјелини руралнп ппдрушје, псим малпг дијела
МЗ Пеурпвп, гдје се налази админисурауивни ценуар ппщуине и гдје је и највећа гусуина насељенпсуи.
Већина суамбених, јавних и ппслпвних зграда грије се се пууем ценуралних сисуема са власуиуим
кпулпвницама или индивидуалним пећима, при шему знашајан брпј уих зграда кап енергену кприсуи угаљ,
щуп негауивнп ууише на квалиуеу ваздуха.

5.1 Прпрашун базнпг инвентара емисија CO2у 2007. гпдини
5.1.1 Емисије CO2у базнпј гпдини из сектпра зградарства
Прпрашун базнпг инвенуара емисија CO2 у пвпм секупру пбухвауип је зграде из сва ури размаурана
ппдсекупра – јавне зграде у власнищуву Ппщуине, јавне зграде кпје нису у власнищуву Ппщуине, и суамбене
зграде. Пвим прпрашунпм пбухваћене су све јавне зграде кпје су изграђене прије 2007. гпдине и кпје су уе
гпдине биле у функцији. У прпцесу прикупљаоа улазних ппдауака регисурпванп јеукупнп 18 уаквихзграда, пд
кпјих је 6 у власнищуву Ппщуине, а 12 у власнищуву Републике Српске. Лисуа пвих зграда, са свим
прикупљеним улазним ппдацима, дауа је у пквиру Прилпга 3 – Листа јавних зграда на ппдручју ппштине
Петрпвп. Шуп се уише суамбених зграда, пвим прпрашунпм за базну гпдину пбухваћене су све суамбене
зграде на ппдрушју ппщуине, кпје су према Пппису из 2013. гпдине биле изграђене дп 2007. гпдине.

5.1.1.1

Емисије CO2 у базнпј гпдини из ппдсектпра јавних зграда у власнищтву Ппщтине

Укупна гријана ппврщина 6 јавнихзграда у власнищуву Ппщуинедпбивена је на пснпву прикупљених улазних
ппдауака п оихпвим ппщуим, грађевинским и енергеуским каракуерисуикама.Вриједнпсуи дпбивених
гријаних ппврщина за пвај ппдсекупр зграда, разврсуане према намјени зграда и енергенуима кпји су у 2007.
гпдини кприщћени за оихпвп загријаваое, дауе су у нареднпј уабели.
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2

ГРИЈАНА ППВРШИНА (m )

НАМЈЕНА ЗГРАДЕ

ФПСИЛНА ГПРИВА
ЛИГНИТ
МРКИ УГАЉ

ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

ВРСТА ЕНЕРГЕНТА

УКУПНП ПП
НАМЈЕНИ

ЗДРАВСТВП

-

549,50

549,50

1.099,00

ПБРАЗПВАОЕ

-

-

-

-

КУЛТУРА

431,00

-

-

431,00

СППРТ

-

-

-

-

КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ЗГРАДЕ

-

1.192,00

1.192,00

2.384,00

431,00

1.741,50

1.741,50

3.914,00

УКУПНП ПП ЕНЕРГЕНТИМА

Табела5-1: Гријана ппвршина јавних зграда у власништву Општине Петрпвпу базнпј гпдини
2

Укупна гријана ппврщина зграда у пвпм ппдсекупру изнпси 3.914,00m . Из уабеле је евиденунп да су у
укупнпј ппврщини најзасуупљеније канцеларијске зграде, зауим зграде у пбласуи здравсува и кулууре. Зграде
за пбразпваое и сппру нису засуупљене, јер нису у надлежнпсуи Ппщуине. Такпђе је евиденунп да се највећа
ппврщина зграда из пвпг ппдсекупра загријава кприщћеоемлигниуа и мркпг угља, дпк је елекуришна
енергија засуупљена у маопј мјери.
2

Ппдаци п специфишнпј гпдищопј ппурпщои енергије за гријаое јавних зграда пп m оихпве гријане
ппврщине, преузеуи из Типплпгије јавних зграда у Бпсни и Херцегпвини, дауи су у нареднпј уабели за све
уиппве јавних зграда.
СПЕЦИФИЧНА ГПДИШОА ППТРЕБНА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРИЈАОЕ ЈАВНИХ ЗГРАДА - Qhnd (kWh/m²)
Намјена зграде/
Перипд изградое зграде

I

II

III

IV

V

VI

VII

Пбданищуа

Пбразпваое

Здравсувп

Сппру

Кулуура

Админисурација

Цјелпдневни
бправак

A

Дп 1945. гпд.

-

173,19

191,12

-

249,6

176,65

-

B

Пд 1946 do 1965. гпд.

278,7

199,91

206,29

382,44

271,05

195,34

191,41

C

Пд 1966 do 1973. гпд.

240,43

197,25

198,71

343,88

263,92

178,83

175,8

D

Пд 1974 do 1987. гпд.

270,5

197,32

212,35

299,74

264,85

187,29

200,07

E

Пд 1988 do 2009. гпд.

176,81

148,09

181,2

281,36

156,26

136,18

137,04

F

Ппслије 2010. гпд.

155,61

101,86

-

291,73

-

124,86

-

Табела5-2: Специфична гпдишоа пптребна енергија за гријаое јавних зграда у Бпсни и Херцегпвини - Qhnd (kWh/m²)

Наредна уабела даје преглед ппуребне финалне енергије за гријаое јавних зграда у власнищуву Ппщуинеу
базнпј 2007. гпдини, кпја је дпбивена кап прпизвпд гријане ппврщине зграда пвпг секупра и пдгпварајућих
вриједнпсуи специфишне гпдищое ппурпщое енергије.
ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА *MWh+

НАМЈЕНА ЗГРАДЕ

ВРСТА ЕНЕРГЕНТА

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ФПСИЛНА ГПРИВА
ЛИГНИТ

МРКИ УГАЉ

УКУПНП ПП НАМЈЕНИ

ЗДРАВСТВП

-

170,08

170,08

340,17

ПБРАЗПВАОЕ

-

-

-

-

111,32

-

-

111,32

КУЛТУРА
СППРТ

-

-

-

-

КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ЗГРАДЕ

-

327,43

327,43

654,86

111,32

497,51

497,51

1.106,35

УКУПНП ПП ЕНЕРГЕНТИМА

Табела5-3: Пптребна финална енергија за гријаое јавних зграда у власништву Општине у базнпј гпдини

Укупна ппуребна финална енергија за гријаое зграда у пвпм ппдсекупру у 2007. гпдини изнпсила
је1.106,35MWh. Из уабеле је евиденунп да је највећи дип пд пкп 45% пве енергије ппдједнакп расппдијељен
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на лигниу и мрки угаљ, дпк се псуауак пднпси на елекуришну енергију.Прпценууална засуупљенпсу енергенауа
у укупнпј енергији за гријаое зграда у пвпм ппдсекупру приказана је на Дијаграму 5-1 у насуавку уексуа.
Укупне емисије CO2из ппдсекупра јавних зграда у власнищуву Ппщуине Пеурпвп у базнпј гпдини дпбивене су
кап прпизвпд ппуребне финалне енергије за гријаое и пдгпварајућих емисипних факупра. Дпбивене
вриједнпсуи дауе су у нареднпј уабели.
ЕМИСИЈЕ CO2 [tCO2]

НАМЈЕНА ЗГРАДЕ

ФПСИЛНА ЕНЕРГИЈА

ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

ЛИГНИТ

МРКИ УГАЉ

УКУПНП ПП
НАМЈЕНИ

ЗДРАВСТВП

-

61,91

58,00

119,91

ПБРАЗПВАОЕ

-

-

-

-

84,60

-

-

84,60

СППРТ

-

-

-

-

КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ЗГРАДЕ

-

119,18

111,65

230,84

84,60

181,10

169,65

435,35

ВРСТА ЕНЕРГЕНТА

КУЛТУРА

УКУПНП ПП ЕНЕРГЕНТИМА

Табела5-4: Гпдишое емисије CO2 из ппдсектпра јавних зграда у власништву Општине у базнпј гпдини

Укупна прпрашунауа вриједнпсу гпдищоих емисија CO2 из пвпг ппдсекупра у базнпј 2007. гпдини изнпсила је
435,35t. Из пве уабеле се види да се 2007. гпдине највећи дип емисија CO2 из пвпг ппдсекупра пднпсип на
лигниу.
Прпценууална засуупљенпсу размаураних енергенауа у укупним емисијама из пвпг ппдсекупра у базнпј 2007.
гпдини приказана је на Дијаграму 5-2.
Ушещће енергенауа у финалнпј
енергији[%]

Ушещће енергенауа у емисији CO₂ [%]

10,06

19,43
38,97

44,97

44,97

41,60

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЛИГНИТ

МРКИ УГАЉ

Дијаграм 5-1: Учешће енергената у пптребнпј финалнпј
енергији за гријаое јавних зграда у власништву Општине
у базнпј гпдини

5.1.1.2

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЛИГНИТ

МРКИ УГАЉ

Дијаграм 5-2: Учешће енергената у гпдишоим емисијама
CO2 из ппдсектпра јавних зграда у власништву Општине
у базнпј гпдини

Емисије CO2 у базнпј гпдини из ппдсектпра јавних зграда кпје нису у власнищтву
Ппщтине

Укупна гријана ппврщина 12 јавних зграда кпје нису у власнищуву Ппщуине, а лпциране су на ппдрушју
ппщуине Пеурпвп, дпбивена је на пснпву прикупљених улазних ппдауака п оихпвим ппщуим, грађевинским
и енергеуским каракуерисуикама.
Вриједнпсуи дпбивених гријаних ппврщина за пвај ппдсекупр зграда, разврсуане према намјени зграда и
енергенуима кпји су у 2007. гпдини кприщћени за оихпвп загријаваое, дауе су у нареднпј уабели.
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2

ГРИЈАНА ППВРШИНА (m )

НАМЈЕНА ЗГРАДЕ

ФПСИЛНА ГПРИВА

ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

ЛИГНИТ

МРКИ УГАЉ

УКУПНП ПП
СЕКТПРИМА

ЗДРАВСТВП

-

-

-

-

ПБРАЗПВАОЕ

-

1.982,90

1.982,90

3.965,80

КУЛТУРА

-

-

-

-

СППРТ

-

307,70

307,70

615,40

756,00

-

-

756,00

756,00

2.290,60

2.290,60

5.337,20

ВРСТА ЕНЕРГЕНТА

КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ЗГРАДЕ
УКУПНП ПП ЕНЕРГЕНТИМА

Табела 5-5: Гријана ппвршина јавних зграда кпје нису у власништву Општине Петрпвп у базнпј гпдини
2

Укупна гријана ппврщина зграда у пвпм ппдсекупру је 5.337,20m . Евиденунп је да су у укупнпј ппврщини
најзасуупљеније зграде у пбласуи пбразпваоа,aзауим канцеларијске зградеи зградеу пбласуи сппруа. Зграде
из пбласуи здравсува и кулууре нису засуупљене, јер су у надлежнпсуи Ппщуине. Такпђе је евиденунп да се
највећа ппврщина зграда, 86% пд укупне ппврщине зграда у пвпм ппдсекупру, загријава кприщћеоем
лигниуа и мркпг угља, дпк се препсуали дип загријава кприщћеоем елекуришне енергије.Ппуребни ппдаци п
2
специфишнпј гпдищопј ппурпщои енергије за гријаое јавних зграда пп m оихпве гријане ппврщине,
преузеуи су из Типплпгије јавних зграда у Бпсни и Херцегпвини и дауи су у Табели 5-2 у преухпднпм
ппглављу.
У нареднпј уабели дау је преглед вриједнпсуи ппуребне финалне енергије за гријаое јавних зграда кпје нису
у власнищуву Ппщуине у 2007. гпдини, дпбивене кап прпизвпд гријане ппврщине пвих зграда и
пдгпварајућих вриједнпсуи специфишне гпдищое ппурпщое енергије.
ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА *MWh+

НАМЈЕНА ЗГРАДЕ

ФПСИЛНА ГПРИВА

ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

ЛИГНИТ

МРКИ УГАЉ

УКУПНП ПП
СЕКТПРИМА

ПБРАЗПВАОЕ

-

519,42

519,42

1.038,84

ЗДРАВСТВП

-

-

-

-

СППРТ

-

133,13

133,13

266,25

КУЛТУРА

-

-

-

-

92,33

-

-

92,33

92,33

652,55

652,55

1.397,42

ВРСТА ЕНЕРГЕНТА

КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ЗГРАДЕ
УКУПНП ПП ЕНЕРГЕНТИМА

Табела5-6: Пптребна финална енергија за гријаое јавних зграда кпје нису у власништву Општине у базнпј гпдини

Укупна ппуребна финална енергија за гријаое зграда у пвпм ппдсекупру у 2007. гпдини је 1.397,42MWh, при
шему су са укупнп 93% пве енергије најзасуупљенији лигниу и мрки угаљ.Прпценууална засуупљенпсу
енергенауа у укупнпј енергији за гријаое зграда у пвпм ппдсекупру приказана је на Дијаграму 5-3.
Укупне емисије CO2 за ппдсекупр јавних зграда кпје нису у власнищуву Ппщуине у базнпј гпдини дпбивене су
кап прпизвпд ппуребне финалне енергије за гријаое и пдгпварајућих емисипних факупра.Дпбивене
вриједнпсуи су приказане у нареднпј уабели.
ЕМИСИЈЕ CO2 [tCO2]

НАМЈЕНА
ЗГРАДЕ

ФПСИЛНА ГПРИВА

ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

ЛИГНИТ

МРКИ УГАЉ

УКУПНП ПП
СЕКТПРИМА

ПБРАЗПВАОЕ

-

189,07

177,12

366,19

ЗДРАВСТВП

-

-

-

-

СППРТ

-

48,46

45,40

93,85

ВРСТА ЕНЕРГЕНТА
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ЕМИСИЈЕ CO2 [tCO2]
ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
-

ВРСТА ЕНЕРГЕНТА
КУЛТУРА
КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ЗГРАДЕ
УКУПНП ПП ЕНЕРГЕНТИМА

-

-

УКУПНП ПП
СЕКТПРИМА
-

70,17

-

-

70,17

70,17

237,53

222,52

530,22

ФПСИЛНА ГПРИВА

Табела 5-7: Гпдишое емисије CO2 из ппдсектпра јавних зграда кпје нису у власништву Општине у базнпј гпдини

Укупна прпрашунауа вриједнпсу гпдищоих емисијаCO2 из пвпг ппдсекупра зграда у базнпј гпдини изнпсила је
530,22tCO2. Из пве уабеле се види да су 2007. гпдине емисије CO 2 из пвпг ппдсекупра биле резулуау
кприщћеоа фпсилних гприва (лигниуа и мркпг угља) и елекуришне енергије,и да највеће ушещће у укупним
емисијама (пкп 87%) имају лигниу и мрки угаљ.
Прпценууална засуупљенпсу размаураних енергенауа у укупним емисијама из пвпг ппдсекупра у базнпј 2007.
гпдини приказана је на Дијаграму 5-4.
Ушещће енергенауа у финалнпј енергији
[%]

Ушещће енергенауа у емисијама CO₂ [%]
6,61
13,23
41,97

46,70
46,70

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЛИГНИТ

МРКИ УГАЉ

Дијаграм 5-3: Учешће енергената у пптребнпј финалнпј
енергији за гријаое јавних зграда кпје нису у власништву
Општине у базнпј гпдини

5.1.1.3

44,80

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЛИГНИТ

МРКИ УГАЉ

Дијаграм 5-4: Учешће енергената у гпдишоим емисијама
CO2 из ппдсектпра јавних зграда кпје нису у власништву
Општине у базнпј гпдини

Емисије CO2 у базнпј гпдини из ппдсектпра стамбених зграда

Укупна кприщћена гријана ппврщина свих суамбених зграда на ппдрушју ппщуине Пеурпвп дпбивена је
кприщћеоем ппдауака преузеуих из Ппписа станпвништва, дпмаћинстава и станпва у Бпсни и
Херцегпвини и из Типплпгије стамбених зграда Бпсне и Херцегпвине. Пва ппврщина пдређена је на сљедећи
нашин:
i.

Најприје је из Ппписа станпвништва, дпмаћинстава и станпва у Бпсни и Херцегпвини преузеу
укупан брпј суамбених зграда кпје су на ппдрушју ппщуине Пеурпвп изграђене закљушнп са 2007.
гпдинпм. Ппщуп је у пппису дау и брпј зграда изграђених у ппјединашним десеупгпдищоим
48
перипдима изградое , укупан брпј зграда за перипд 2001.-2007. дпбивен је кап 70% укупнпг брпја
даупг за ппписни инуервал 2001.–2010. Дпбивен је и укупан брпј зграда за сваки уип зграда
размауран у Пппису, щуп укљушује: (а) слпбпднпсупјеће куће са једним или два суана, (б) куће у низу,
и (в) суамбене зграде са ури и вище суанпва.

ii.

Накпн упга је изврщен прпрашун укупне неуп ппврщине суамбених зграда, изведен уакп щуп је
дпбивени укупни брпј зграда на ппдрушју Пеурпваппмнпжен са вриједнпсуима неуп ппврщина
гријанпг прпсупра једне зграде, кпје су у Типплпгији суамбених зграда Бпсне и Херцегпвине дауе за
49
сваки ппјединашни уип зграде .

48

У пвпм Пппису су засуупљени сљедећи перипди изградое суамбених зграда: дп 1945, пд 1946 дп 1960, пд 1961 дп 1970, пд 1971 дп
1980, пд 1981 дп 1990, пд 1991 дп 2000, пд 2001 дп2010, и пд 2011 и ппслије.
49
Типплпгијпм суамбених зграда пдређенп је укупнп 29 типпва стамбених зграда заступљених у Бпсни и Херцегпвини, кпји су
пдређени према урбанисуишкп-архиуекупнским парамеурима и перипдима оихпве изградое (дп 1919, пд 1919 дп 1945, пд 1945 дп

30

iii.

Накпн упга је дпбивенавриједнпсу укупне неуп ппврщине суамбених зграда у Пеурпву ппмнпжена са
кпефицијенупм 0,66, преузеуим из Сурауегије пбнпве зграда у Републици Српскпј, какп би се дпбила
50
кприщћена гријана ппврщина суамбенпг прпсупра .

Наредна уабела приказује укупну кприщћену гријану ппврщину зграда у пвпм ппдсекупру у базнпј 2007.
гпдини, уе ппврщине разврсуане према уиппвима зграда и перипдима оихпве изградое, кпји су кприщћени
у Пппису.
2

Гријана ппврщина (m )
Перипд изградое

Слпбпднпсупјеће куће са
једним или два суана

Куће у низу

Суамбенезградесаурииливище
суанпва

Дп 1945.

2.854,64

0,00

0,00

1946.дп 1960.

7.907,27

0,00

4.864,93

1961.дп 1970.

28.901,76

78,99

3.317,56

1971.дп 1980.

41.632,41

0,00

5.007,17

1981.дп 1990.

54.638,95

0,00

3.102,22

1991..дп 2000.

10.710,35

0,00

909,16

2001 дп 2007.

12.852,43

0,00

0,00

159.497,81

78,99

17.201,04

УКУПНП

Табела 5-8: Кпришћена гријана ппвршина стамбених зграда на ппдручју пштине у базнпј гпдини

Укупна кприщћена гријана ппврщина суамбених зграда на ппдрушју ппщуине Пеурпвп у базнпј 2007. гпдини
2
изнпсила је 176.777,83 m . Из уабеле је евиденунп да су највеће ушещће у укупнпј ппврщини имале
слпбпднпсупјеће куће са једним или два суана (90%), зауим суамбене зграде са ури и вище суанпва (9%), дпк
се на куће у низу пднпсилп занемарљивих 1% ппврщине.
Специфишна гпдищоа ппуребна финална енергија за гријаое суамбених зграда пдређена је кпмбинацијпм
ппдауака распплпживих из Ппписа и Типплпгије суамбених зграда, на сљедећи нашин:
i.

ii.

iii.

Ппдаци п ппуребнпј гпдищопј специфишнпј енергији за гријаое суамбених зграда дауи су у
Типплпгији стамбених зграда Бпсне и Херцегпвине, и уп ппјединашнп за сваку пд щесу врсуа зграда
сврсуаних у двије кауегприје: индивидуалнп суанпваое (слпбпднп супјеће куће, и куће у низу), и
кплекуивнп суанпваое (маое суамбене зграде, суамбене зграде у низу /суамбени блпкпви, велики
суамбени блпкпви, и небпдери);
Ппређеоем наведених щесу врсуа са врсуама зграда кпје су кприщћене при Пппису, евиденунп је да
су пбје врсуе зграда индивидуалнпг суанпваоа иденуишне, дпк се разлика ппјављује кпд кауегприје
кплекуивнпг суанпваоа. У Пппису је за пву кауегприју кприщћена самп једна збирна врсуа зграда
(суамбене зграде са ури и вище суанпва), дпк су у Типплпгији размауране шеуири врсуе, са
разлишиуим вриједнпсуима специфишне гпдищое ппуребне енергије за гријаое.
Специфишна гпдищоа ппуребна енергија за гријаое суамбених зграда са ури и вище суанпва је за
сваки пд размаураних перипда изградое дпбивена кап збир вриједнпсуи прпизвпда неуп ппврщине
гријанпг прпсупра једне зграде и оене специфишне гпдищое ппуребне енергије, ппдијељен са
збирпм неуп ппврщина гријанпг прпсупра за све шеуири врсуе зграда у упм перипду изградое.

Дпбивене вриједнпсуи специфишне гпдищое ппуребне енергије за гријаое суамбених зграда, разврсуане
према уиппвима зграда уе перипдима оихпве изградое кприщћеним у Пппису, дауе су у нареднпј уабели.
СПЕЦИФИЧНА ГПДИШОА ППТРЕБНА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРИЈАОЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА- Qhnd (kWh/m²)
Перипд изградое

Слпбпднп супјеће куће
са једним или два суана

Куће у низу

Суамбене зграде са ури и
вище суанпва

1960, пд 1961 дп 1970, пд 1971 дп 1980, пд 1981 дп 1991, пд 1992 дп 2014). На пснпву урбанисуишкп-архиуекупнских парамеуара сви
уиппви суамбених зграда су сврсуани у двије кауегприје индивидуалнпг суанпваоа (слпбпднпсупјеће куће и куће у низу) и шеуири
кауегприје кплекуивнпг суанпваоа (маое суамбене зграде, суамбене зграде у низу /градскпм блпку, велики суамбени блпкпви
/суамбене ламеле, и небпдери).
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СПЕЦИФИЧНА ГПДИШОА ППТРЕБНА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРИЈАОЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА- Qhnd (kWh/m²)
Слпбпднп супјеће куће
са једним или два суана

Куће у низу

Суамбене зграде са ури и
вище суанпва

Дп 1945.

452,34

183,16

72,35

1946.дп 1960.

473,96

321,27

84,64

1961.дп 1970.

464,90

196,42

178,98

1971.дп 1980.

381,59

199,04

98,88

1981.дп 1990.

135,93

219,20

29,41

1991.дп 2000.

127,61

-

55,02

2001.дп 2010.

127,61

-

55,02

2010.и ппслије

127,61

-

55,02

Перипд изградое

Табела 5-9: Специфична гпдишоа пптребна енергија за гријаое стамбених зграда у Бпсни и Херцегпвини

Наредна уабела даје преглед ппуребне финалне енергије за гријаое суамбених зграда на ппдрушју ппщуине
Пеурпвп, разврсуане према кприщћеним енергенуима.
ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА *MWh+

ВРСТА ЕНЕРГЕНТА

ППТРПШОА ПП
ЕНЕРГЕНТИМА

ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

814,97

ПБНПВЉИВИ
ИЗВПРИ

ФПСИЛНА ГПРИВА
ПРИРПДНИ
ГАС
355,32

ЛПЖ УЉЕ ЛИГНИТ
204,31

10.793,96

МРКИ УГАЉ

БИПМАСА

10.793,96

8.752,85

УКУПНП ПП
ЕНЕРГЕНТИМА

31.715,37

Табела 5-10: Пптребна финална енергија за гријаое стамбених зграда у базнпј гпдини

Укупна енергија ппуребна за гријаое зграда у пвпм ппдсекупру у базнпј 2007. гпдини изнпси31.715,37MWh.
Из уабеле се види да се највећи дип пд прекп69% пве енергије пднпси на фпсилна гприва, првенсувенп на
угаљ (лигниу и мрки угаљ са пп 34,03%). Зауим слиједи бипмаса са 27,60%,дпк су псуали енергенуи
(елекуришна енергија, прирпдни гас и лпж уље)мнпгп маое засуупљени. Прпценууалнп ушещће размаураних
енергенауа приказанп је на Дијаграму 5-5 у насуавку уексуа.
Укупне емисије CO2из пвпг ппдсекупра у базнпј гпдини дпбивене кап прпизвпд ппуребне финалне енергије
за гријаое суамбених зграда и пдгпварајућих емисипних факупра, дауе су у нареднпј уабели.
ЕМИСИЈЕ CO2 [t]

ВРСТА ЕНЕРГЕНТА

ППТРПШОА ПП
ЕНЕРГЕНТИМА

ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

619,38

ПБНПВЉИВИ
ИЗВПРИ

ФПСИЛНА ГПРИВА
ПРИРПДНИ
ГАС
82,08

ЛПЖ УЉЕ ЛИГНИТ
54,55

3.929,00

МРКИ УГАЉ

БИПМАСА

3.680,74

3.527,40

УКУПНП ПП
ЕНЕРГЕНТИМА

11.893,15

Табела 5-11: Гпдишое емисије CO2 из ппдсектпра стамбених зграда у базнпј гпдини

Укупна прпрашунауа вриједнпсу гпдищоих емисијаCO2,из ппдсекупра суамбених зграда у базнпј 2007. гпдини
изнпсила је11.893,15t. Из пве уабеле се види да у укупним емисијама из ппдсекупра суамбених зграда
највећи удип имају емисије из угља са 63,98% (лигниу 33,04% и мрки угаљ 30,95%),зауим из бипмасе (укупнп
29,66%), елекуришне енергије (5,21%), дпк је ушещће псуалих енергенауа (лпж уље и прирпдни гас) знаунп
маое.
Прпценууалнп ушещће размаураних енергенауа у укупним емисијама из пвпг ппдсекупра приказанп је на
нареднпм Дијаграму 5-6.
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Ушещће енергенауа у финалнпј енергији
[%]
2,57

1,12

Ушещће енергенауа у емисијама CO₂ [%]
5,21 0,69
0,46

0,64

27,60

29,66
34,03

33,04

34,03

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ЛПЖ УЉЕ
МРКИ УГАЉ

30,95

ПРИРПДНИ ГАС
ЛИГНИТ
БИПМАСА

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ЛПЖ УЉЕ
МРКИ УГАЉ

Дијаграм 5-5: Учешће разматраних енергената у
финалнпј енергији за гријаое стамбених зграда у базнпј
гпдини

ПРИРПДНИ ГАС
ЛИГНИТ
БИПМАСА

Дијаграм 5-6: Учешће разматраних енергената у
емисијама CO2 из ппдсектпра стамбених зграда у базнпј
гпдини

5.1.2 ЕмисијеCO2у базнпј гпдини у сектпру сапбраћаја
Пеурпвп се налази у гравиуаципнпм ппдрушју магисуралнпг пуунпг правца М4, дипнице Дпбпј-ГрашаницаМиришина-Лукaвац кпји се прпуеже и крпз сусједну ппщуину Грашаница,а са кпјим насељени ценури
Каранпвац, Спшкпвац, Какмуж, Пеурпвп и Ппрјешина имају дирекуне друмске везе прекп лпкалних пууева и
мпсупва на ријеци Спреши.
У 2007. гпдини секупр сапбраћаја ппщуине Пеурпвп пбухвауап је укупнп 1.407 впзила сврсуаних у 5
кауегприја: пуунишка впзила, ауупбуси, кпмерцијална впзила, уереуна впзила, уе мпупцикли и мппеди. Пд
укупнпг брпја впзила најзасуупљенија су била пуунишка впзила (92,68%), дпк су уереуна впзила ушесувпвала
са 3,06%, кпмерцијална са 2,91%, мпупцикли и мппеди са 1,07%, уе ауупбуси са 0,28%.Сурукуура секупра
сапбраћаја ппщуине Пеурпвп у базнпј гпдини према кауегпријама впзила приказана је у нареднпј уабели и
дијаграму.
Сурукуура впзила према кауeгпријама [%]
2,91

3,06

1,07

0,28

КАТЕГПРИЈА ВПЗИЛА
ПУТНИЧКА ВПЗИЛА

БРПЈ ВПЗИЛА
1.304

АУТПБУСИ

4

КПМЕРЦИЈАЛНА ВПЗИЛА

41

ТЕРЕТНА ВПЗИЛА

43

МПТПЦИКЛИ И МППЕДИ

15

УКУПНП

1.407

Табела5-12: Брпј впзила у базнпј гпдини према
оихпвим категпријама

92,68

ПУТНИЧКА ВПЗИЛА
КПМЕРЦИЈАЛНА ВПЗИЛА
МПТПЦИКЛИ И МППЕДИ

АУТПБУСИ
ТЕРЕТНА ВПЗИЛА

Дијаграм5-7: Структура впзила у сектпру сапбраћаја
ппштинеПетрпвп према категпријама впзила у базнпј
гпдини

Пд укупнпг брпја впзила регисурпваних уппщуини Пеурпвп у базнпј гпдини, највећи брпј (99,22%) спадап је у
ппдсекупр пуунишких и кпмерцијалних впзила, впзила у надлежнпсуи ппщуине ушесувпвала су са 0,50%, а
ппдсекупр јавнпг превпза са 0,28%. Наведена сурукуура приказана је у нареднпј уабели и дијаграму.
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Ушещће брпја впзила у размаураним
ппдсекуприма сапбраћаја [%]

Табела5-13: Брпј впзила у базнпј гпдини према
разматраним ппдсектприма сектпра сапбраћаја

КАТЕГПРИЈА ВПЗИЛА
ПУТНИЧКА И КПМЕРЦИЈАЛНА
ВПЗИЛА
ЈАВНИ ПРЕВПЗ
ВПЗИЛА У НАДЛЕЖНПСТИ
ППШТИНЕ
УКУПНП

0,28

0,50

БРПЈ ВПЗИЛА
99,22

1.396
4

ПУТНИЧКА И КПМЕРЦИЈАЛНА ВПЗИЛА
ЈАВНИ ПРЕВПЗ
ВПЗИЛА У НАДЛЕЖНПСТИ ППШТИНЕ

7
1.407

Дијаграм5-8: Удип брпја впзила у разматраним
ппдсектприма сапбраћајнпг сектпра у базнпј гпдини

Нивп емисијаCO2из мпупрних впзила зависи пд брпјних парамеуара пд кпјих су главни квалиуеу гприва,
кпнсурукципне каракуерисуике мпупра и впзила, режим впжое, меуепрплпщки услпви, пдржаваое мпупра и
оегпва суарпсу, и другп.

5.1.2.1

Емисије CO2у базнпј гпдини из ппдсектпра впзила у надлежнпсти Ппщтине

Впзни парк у надлежнпсуи Ппщуине укљушује пуунишке ауупмпбиле кпји су у власнищуву ппщуинске управе,
кап и впзила у влснищуву јавних предузећа на ппдрушју ппщуине Пеурпвп. Пд укупнп 7 впзила регисурпваних
у пвпм ппдсекупру, 3су кап ппгпнскп гпривп кприсуила дизел, дпк су 4 впзила кприсуила безин. Прпсјешна
суарпсу впзила у надлежнпсуи Ппщуине у базнпј гпдини била је 11 гпдина. Наредна уабела даје преглед
ппурпщое финалне енергије и припадајућих емисија CO2у пвпм ппдсекупру у надлежнпсуи Ппщуине у базнпј
гпдини.
ЕНЕРГЕНТ
ДИЗЕЛ
БЕНЗИН
УКУПНП

ВПЗИЛА У НАДЛЕЖНПСТИ ППШТИНЕ
ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА [MWh]
ЕМИСИЈЕ [tCO2]
77,16
20,60
29,13
7,30
106,47
27,90

Табела5-14: Гпдишоа пптрпшоа енергије и емисије CO2за впзила у надлежнпсти Општине у базнпј гпдини

Табела ппказује да је у 2007. гпдини у пвпм ппдсекупру ппурпщенп укупнп 106,47MWh енергије, пд шега је
77,16MWh пднпснп 72,47% прпизведенп из дизел гприва, уе 29,31MWh пднпснп 27,53% из мпупрнпг
бензина. Пд укупних 27,90tCO2из пвпг ппдсекупра, сагпријеваоем дизела у аумпсферу насуалп је 20,60tCO2
пднпснп 73,84% пд укупних емисија, дпк је препсуалих 7,30tCO2 пднпснп 26,16% насуалп сагпријеваоем
мпупрнпг бензина. Пви прпценуи приказани су и у наредним дијаграмима.
Ппурпщоа енергије према енергенуима
за впзила у надлежнпсуи Ппщуине [%]

Ушещће у емисијама према енергенуима
за впзила у надлежнпсуи Ппщуине [%]
26,16

27,53

73,84

72,47

ДИЗЕЛ

БЕНЗИН

Дијаграм5-9: Пптрпшоа енергије у ппдсектпру впзила у
надлежнпсти Општине у базнпј гпдини према енергентима

ДИЗЕЛ

БЕНЗИН

Дијаграм5-10: Учешће разматраних енергената у
емисијама CO2из ппдсектпра впзила у надлежнпсти
Општине у базнпј гпдини
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5.1.2.2

Емисије CO2 у базнпј гпдини из ппдсектпра впзила јавнпг превпза

Јавни превпз пууника уПеурпву се у 2007. гпдини пдвијап ауупбусима, а пву дјелаунпсу су пбављала
предузећа „Маруић Бус“ Пеурпвп и „Бпсна Експрес“ Дпбпј. Наредна уабела даје преглед ппурпщое финалне
енергије и припадајућих емисијаCO2 впзила из пвпг ппдсекупра у базнпј 2007. гпдини.
ЈАБНИ ПРЕВПЗ

ЕНЕРГЕНТ

ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА [MWh]

ЕМИСИЈЕ [tCO2]

507,82

135,59

ДИЗЕЛ

Табела5-15: Гпдишоа пптрпшоа енергије и емисије CO2заппдсектпр јавнпг превпза у базнпј гпдини

Табела ппказује да су у 2007. гпдини сви ауупбуси кап ппгпнскп гпривп кприсуили дизел, уе је уе гпдине
уурпщенп 507,82MWh енергије щуп је узрпкпвалп емисије пд 135,59 tCO2.

5.1.2.3

Емсије CO2убазнпј гпдини из ппдсектрпа путнишких и кпмерцијалних впзила

На ппдрушју ппщуине Пеурпвпје у 2007. гпдини билп регисурпванп укупнп 1.407 впзила, пд шега
1.403пуунишких и кпмерцијалних. У сурукуури впзила примјеунп је да је већина впзиласпадала исппд
екплпщке кауегприје EURO 1, щуп је узрпкпвалп виспке вриједнпсуи емисија CO2. Преглед брпја впзила
према екплпщким кауегпријама дау је у нареднпј уабели и дијаграму.
Tабела5-16: Брпј путничких и кпмерцијалних впзила
у базнпј гпдини према екплпшким категпријама

Сурукуура прпмаураних впзила према
екплпщким кауегпријама [%]

ПУТНИЧКА И КПМЕРЦИЈАЛНА ВПЗИЛА
ЕКПЛПШКА
КАТЕГПРИЈА
PRE ECE
ECE 15/00-01
ECE 15/02
ECE 15/03
ECE 15/04
КПНВЕНЦИПНАЛНА
EURO 1
EURO 2
EURO 3
EURO 4
УКУПНП

БРПЈ
ВПЗИЛА
2
9
6
152
478
502
36
96
115
7
1.403

0,50

UДИП [%]
0,14%
0,64%
0,43%
10,83%
34,07%
35,78%
2,57%
6,84%
8,20%
0,50%
100.00%

2,57

0,14

0,64

8,20

10,83

0,43

6,84

34,07
35,78

PRE ECE

ECE 15/00-01

ECE 15/02

ECE 15/03

ECE 15/04

КПНВЕНЦИПНАЛНА

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

Дијаграм5-11: Структура путничких и кпмерцијалних
впзила у базнпј гпдини према екплпшким категпријама

Преглед укупне енергије уурпщене у базнпј гпдини у пвпм ппдсекупру и припадајућих емисија CO2дау је у
нареднпј уабели.
ПУТНИЧКА И КПМЕРЦИЈАЛНА ВПЗИЛА
ЕНЕРГЕНТ
ДИЗЕЛ
БЕНЗИН
УКУПНП

ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА [MWh]

ЕМИСИЈЕ [tCO2]

8.009,74
8238,77
16.248,51

2.138,60
2.051,45
4.190,05

Табела5-17: Гпдишона пптрпшона енергје и емисије CO2за ппдсектпр путничких и кпмерцијалних впзила у базнпј
гпдини

У базнпј 2007. гпдини је у пвпм ппдсекупру уурпщенп је укупнп 16.248,51MWh енергије, и уп8.238,77MWh
или 50,70% из бензина, уе 8.009,74MWh или 49,30% из дизела. Сагпријеваоем пвих гприва у аумпсферу је
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пслпбпђенп 4.190,05 tCO2, пд шега је 2.138,60 tCO2 пднпснп 51,04% насуалп сагпријеваоем дизела, а 2.051,45
tCO2 пднпснп 48,96% сагпријеваоем бензина, щуп је приказанп и на наредним дијаграмима.
Ппурпщоа енергије према енергенуима
за пуунишка и кпмерцијална впзила [%]

Емисије CO2 према енергенуима за
пуунишка и кпмерцијална впзила [%]
48,96

49,30

50,70

ДИЗЕЛ

51,04

БЕНЗИН

ДИЗЕЛ

Дијаграм5-12: Пптрпшоа енергије у ппдсектпру путничких
и кпмерцијалних впзила у базнпј гпдини према енергентима

БЕНЗИН

Дијаграм5-13: Заступљенпст разматраних енергената у
емисијама CO2из ппдсектпра путничких и кпмерцијални
впзила у базнпј гпдини

5.1.3 Емисије CO2 у базнпј гпдини из сектпра јавне расвјете
Мрежа јавне расвјеуе у ппщуини Пеурпвп у базнпј гпдини имала је 200 расвјеуних уијела (свјеуиљки), са
искљушивпм засуупљенпщћу енергеуски најнеефикаснијих извпри свјеула – извпра на елекуришнп пражоеое
(ХИД). Ппкривенпсу уериуприје ппщуине јавнпм расвјеупм изнпсила је 20% у урбанпм дијелу и 0% у
руралним ппдрушјима. Прпсјешнп дневнп вријеме рада расвјеуе упкпм гпдине билп је 11 сауи/дан.
Прпрашунпм базнпг инвенуара емисија CO2 пбухваћена су сва расвјеуна уијела у пквиру сисуема јавне
расвјеуе у базнпј гпдини. Приказане укупне гпдищое емисије CO2из пвпг секупра пднпсе се на индирекуне
емисије насуале збпг ппурпщое елекуришне енергије, дпк дирекуне емисије насуале сагпријеваоем
енергенауа не ппсупје. Преглед укупне кплишине елекуришне енергије уурпщене у базнпј гпдини у пвпм
секупру, уе припадајућих емисија CO2 дау је у нареднпј уабели.
ВРСТА ЕНЕРГЕНТА

ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА [MWh]

ЕМИСИЈЕ [tCO2]

103,90

78,96

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Табела5-18: Гпдишоа пптрпшоа енергије и емисије CO2за сектпр јавне расвјете у базнпј гпдини

Укупна измјерена ппурпщоа елекуришне енергије расвјеуних уијела на нивпу сисуема изнпсила је
103,90MWh/гпд., a укупне индирекуне емисије CO2 насуале збпг ппурпщое елекуришне енергије изнпсиле су
78,96tCO2/гпд. Специфишна гпдищоа ппурпщоа елекуришне енергије пп једнпј свјеуиљци изнпсила је519,48
kWh/гпд., a специфишна гпдищоа емисија CO2 изнпсила је 0,39 tCO2/гпд..

5.1.4 Укупнибазни инвентар емисија CO2
5.1.4.1

Укупна финална енергијa у базнпј гпдини у свим разматраним сектприма

У нареднпј уабели приказана је укупна финална енергија у базнпј гпдини у свим размаураним секуприма
енергеуске ппурпщое у ппщуини Пеурпвп, и за све размауране енергенуе.
БАЗНИ ИНВЕНТАР - ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА *MWh+
ЗГРАДАРСТВП И ЈАВНА РАСВЈЕТА
САПБРАЋАЈ
ЕНЕРГЕНТ

Јавне зграде у
власнищуву
Ппщуине

Елекуришна
енергија
Прирпдни гас

111,32

Јавне зграде
кпје нису у
власнищуву
Ппщуине
92,33

-

-

УКУПНП ПП
Впзила у
Пуунишка и
Суамбене Јавна
Јавни
ЕНЕРГЕНТИМА
надлежнпсуи
кпмерцијална
зграде расвјеуа
превпз
Ппщуине
впзила
814,97

103,90

-

-

-

1.122,51

355,32

-

-

-

-

355,32
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БАЗНИ ИНВЕНТАР - ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА *MWh+
ЗГРАДАРСТВП И ЈАВНА РАСВЈЕТА
САПБРАЋАЈ
ЕНЕРГЕНТ

Јавне зграде у
власнищуву
Ппщуине

Лпж уље

-

Јавне зграде
кпје нису у
власнищуву
Ппщуине
-

Дизел

-

Мпупрни
бензин
Лигниу

УКУПНП ПП
Впзила у
Пуунишка и
Суамбене Јавна
Јавни
надлежнпсуи
кпмерцијална ЕНЕРГЕНТИМА
зграде расвјеуа
превпз
Ппщуине
впзила
204,31

-

-

-

-

204,31

-

-

-

77,16

507,82

8.009,74

8.594,72

-

-

-

-

29,31

-

8.238,77

8.268,07

497,51

652,55

10.793,96

-

-

-

-

11.944,02

МркиуУгаљ

497,51

652,55

10.793,96

-

-

-

-

11.944,02

Бипмаса

-

-

8.752,85

-

-

-

-

8.752,85

УКУПНП ПП
СЕКТПРИМА

1.106,35

1.397,42

106,47

507,82

16.248,51

51.185,83

31.715,37 103,90

Табела 5-19: Базни инвентар финалне енергије за све разматране сектпре

Ушещће ппјединих секупра и размаураних енергенауа у укупнпј финалнпј енергији приказанп је у наредним
дијаграмима.
Засуупљенпсу секупра у финалнпј енергији
[%]
2,16

Засуупљенпсу енергенауа у финалнпј
енергији [%]

2,73

2,19
17,10

0,69

0,40

16,79

31,74

16,15

23,33
61,96
0,99
0,21

23,33
0,20

Јавне зграде у власнищуву Ппщуине
Јавне зграде кпје нису у власнищуву Ппщуине
Суамбене зграде
Јавна расвјеуа
Впзила у надлежнпсуи Ппщуине
Јавни превпз
Пуунишка и кпмерцијална впзила
Дијаграм 5-14: Учешће разматраних сектпра у укупнпј
финалнпј енергији у базнпј гпдини

Елекуришна енергија
Прирпдни гас
Лпж уље
Дизел
Мпупрни бензин
Лигниу
Мрки угаљ
Бипмаса
Дијаграм 5-15: Учешће разматраних енергената у укупнпј
финалнпј енергији у базнпј гпдини

Укупна финална енергија пбухваћена базним инвенуарпм изнпси 51.185,83 MWh. Из гпрое уабеле и
дијаграма је евиденунп да највеће ушещће у финалнпј енергији имају сљедећа два ппдсекупра:
i.
ii.

стамбене зграде са 31.715,37 МWh, щуп предсуавља 61,96% пд укупне финалне енергије из свих
секупра.
путнишка и кпмерцијална впзила са 16.248,51 МWh пднпснп 31,74% пд укупне финалне енергије
свих секупра.

Псуали ппдсекупри у укупнпј финалнпј енергији ушесувују у знаунп маоем пбиму, и уп: јавне зграде кпје нису
у власнищуву Ппщуинеса 2,73%, јавне зграде у власнищуву Ппщуине са 2,16%,јавни превпз са 0,99%, впзила у
надлежнпсуи Ппщуине са 0,21% и јавна расвјеуа са 0,20%.
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Највеће ушещће у укупнпј финалнпј енергији имају лигниу и мрки угаљ са пп 11.944,02 МWh (пп 23,33%
ушещћа), бипмаса 8.752,85 МWh (17,10% ушещћа) и дизел гпривп са 8.594,72 МWh (16,79% ушещћа). Зауим
слиједе мпупрни бензин са 8.268,07 МWh (16,15% ушещћа), елекуришна енергија 1.122,51 МWh (2,19%
ушещћа), уе прирпдни гас и лпж уље(са незнауних 0,69% и 0,40% ушещћа).

5.1.4.2

Укупне емисије CO2 у базнпј гпдини у свим разматраним сектприма

У нареднпј уабели приказане су укупне емисије CO 2 насуале кап резулуау ппурпщое укупне финалне енергије
у базнпј гпдини у свим размаураним секуприма.

ЕНЕРГЕНТ

Елекуришна
енергија
Прирпдни гас

БАЗНИ ИНВЕНТАР ЕМИСИЈА CO2 [tCO2]
ЗГРАДАРСТВП И ЈАВНА РАСВЈЕТА
САПБРАЋАЈ
Јавне зграде
УКУПНП ПП
Јавне зграде у
Впзила у
Пуунишка и
кпје нису у Суамбене Јавна
Јавни
власнищуву
надлежнпсуи
кпмерцијална ЕНЕРГЕНТИМА
власнищуву
зграде расвјеуа
превпз
Ппщуине
Ппщуине
впзила
Ппщуине
84,60
70,17
619,38
78,96
853,11
-

-

82,08

-

-

-

-

82,08

Лпж уље

-

-

54,55

-

-

-

-

54,55

Дизел

-

-

-

-

20,60

135,59

2.138,60

2.294,79

Мпупрни
бензин
Лигниу

-

-

-

-

7,30

-

2.051,45

2.058,75

181,10

237,53

3.929,00

-

-

-

-

4.347,62

Мрки yгаљ

169,65

222,52

3.680,74

-

-

-

-

4.072,91

-

-

3.527,40

-

-

-

-

3.527,40

435,35

530,22

11.893,15

78,96

27,90

135,59

4.190,05

17.291,22

Бипмаса
УКУПНП ПП
СЕКТПРИМА

Табела 5-20: Базни инвентар емисија CO2 из свих разматраних сектпра финалне енергетске пптрпшое

Ушещће ппјединих секупра и енергенауа у укупним емисијама CO2 приказанп је у наредним дијаграмима.
Засуупљенпсу секупра у емисијама CO₂[%]
2,52 3,07
0,78
0,16

Засуупљенпсу енергенауа у емисијама
CO₂[%]
0,47

24,23

20,40

4,93

0,32
13,27

0,46

11,91
23,55
68,78
25,14

Јавне зграде у власнищуву Ппщуине
Јавне зграде кпје нису у власнищуву Ппщуине
Суамбене зграде
Јавна расвјеуа
Впзила у надлежнпсуи Ппщуине
Јавни превпз
Пуунишка и кпмерцијална впзила
Дијаграм 5-16: Учешће разматраних сектпра у укупним
емисијама CO2 у базнпј гпдини

Елекуришна енергија
Прирпдни гас
Лпж уље
Дизел
Мпупрни бензин
Лигниу
Мрки угаљ
Бипмаса
Дијаграм 5-17: Учешће разматраних енергената
уукупнимемисијама CO2у базнпј гпдини
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Укупни базни инвенуар емисија CO2 изнпси 17.291,22 tCO2. Из Дијаграма 5-16 је евиденунп да је највећи
извпр емисија ппдсекупр суамбених зграда са 11.893,15 tCO2 щуп предсуавља 68,78% пд укупних емисија из
базнпг инвенуара CO2. Накпн упга слиједи ппдсекупр пуунишких и кпмерцијалних впзила са 4.190,05 tCO2
пднпснп 24,23% ушещћа у укупнпм базнпм инвенуару емисија. Псуали ппдсекупри ушесувују у знаунп маоем
пбиму, и уп јавне зграде кпје нису у власнищуву Ппщуине са 3,07%, јавне зграде у власнищуву Ппщуине са
2,52%, јавни превпз са 0,78%, јавна расвјеуа са 0,46%, и впзила у надлежнпсуи Ппщуине са 0,16%.
Енергенуи са највећим ушещћем у емисијама CO2су угаљса укупнп 48,70% ушещћа (пд упга лигниу са 4.347,62
tCO2пднпснп ушещћем пд 25,14% и мрки угаљ са 4.072,91 tCO2 пднпснп 23,55%) пд укупних емисија из базнпг
инвенуара, уе бипмаса са 3.527,40 tCO2 пднпснп ушещћем пд 20,40% у укупнпм базнпм инвенуару емисија.
Дизел ушесвуује са 2.294,79 tCO2 пднпснп 13,27%, мпупрни бензин са 2.058,75 tCO2 пднпснп11,91%, дпк
елекуришна енергија ушесувује са 853,11 tCO2 пднпснп 4,93%, прирпдни гас са 0,47% и лпж уље са 0,32%.

5.2 Прпрашун кпнтрплнпг инвентара емисија CO2у 2021. гпдини
Кпнурплни инвенуар емисија у 2021. гпдини предсуавља гпдищои нивп емисија CO2 у кпнурплнпј 2021.
гпдини, и пдређује се кап разлика између базнпг инвенуара емисија за 2007. гпдину и изнпса смаоеоа
емисија кпје је резулуау мјера енергеуске ефикаснпсуи реализпваних у перипду пд 2007. дп 2021. гпдине.
Наведени изнпс смаоеоа емисија дпбивен је кап прпизвпд изнпса енергеуских ущуеда псуварених
примјенпм мјера енергеуске ефикаснпсуи у перипду 2007.–2021. у размаураним секуприма, и пдгпварајућих
емисипних факупра за кприщћене енергенуе.
Сврха израде кпурплнпг инвенуара емисија је ууврђиваое дпсадащоег напреука ппщуине Пеурпвп у
смаоеоу емисија гаспва суаклене бащуе, пднпснп ууврђиваое препсуалпг изнпса смаоеоа емисија у пднпсу
на ппсуављени циљ смаоеоа емисија CO2 за најмаое 40% дп 2030. гпдине у пднпсу на базну 2007. гпдину.

5.2.1 ЕмисијеCO2у кпнтрплнпј гпдини из сектпра зградарства
Имајући у виду да ппсупје знашајне разлике између ппдсекупра јавних и ппдсекупра суамбених зграда у
ппгледу дпсуупнпсуи ппдауака п мјерама енергеуске ефикаснпсуи кпје су на зградама реализпване у
ппсмауранпм перипду пд 2007. дп 2021. гпдине, за оихпвп прикупљаое су примијеоени разлишиуи
присуупи. Кап щуп је наведенп у гпроем уексуу у Ппглављу 3.2.2.1, за јавне зграде су ппдаци најшещће
прикупљани дирекунп пд меначменуа инсуиууција кпје уе зграде кприсуе, дпк је за прикупљаое ппдауака за
суамбене зграде најприје спрпведена анкеуа на суауисуишкпм узпрку дпмаћинсуава, власника суамбених
јединица.

5.2.1.1

Емисије CO2 у кпнтрплнпј гпдини из ппдсектпра јавних зграда у власнищтвуПпщтине

Кпнурплним инвенуарпм емисија CO2 пбухваћенo је укупнп 9 зградa у пквиру пвпг ппдсекупра. Пд упг брпја,
6 зградаизграђенп је прије базне 2007. гпдине, дпк су 3 зграде нпве, изграђене у перипду пд базне 2007. дп
кпнурплне 2021. гпдине.
Први кпрак при пдређиваоу ппуребне финалне енергије за гријаое јавних зграда из пвпг ппдсекупра у
кпнурплнпј 2021. гпдини билп је пдређиваое енергеуских ущуеда псуварених у перипду пд 2007. дп 2021.
гпдине реализацијпм мјера енергеуске ефикаснпсуи на пвим зградама. Пд укупнп 6 зграда из пвпг
ппдсекупра, кпје су размауране у пквиру пдређиваоа базнпг инвенуара емисија, самп су на ури зграде у упм
перипду реализпване пдређене мјере енергеуске ефикаснпсуи. Реализпване мјере ууппљаваоа пмпуаша
(ваоских зидпва/фасаде, крпва/сурппа и замјена ваоске супларије) на уимзградама у власнищуву Ппщуине
приказане су у нареднпј уабели.
МЈЕРЕ НА ВАОСКПМ ПМПТАЧУ ЈАВНИХ ЗГРАДА У ВЛАСНИШТВУ ППШТИНЕ ПЕТРПВП
РЕАЛИЗПВАНЕ У ПЕРИПДУ 2007 – 2021. ГПДИНА
Ппврщина уермпизплпваних
Ппврщина уермпизплпванпг
Ппврщина замијеоене ваоске
2
2
2
ваоских зидпвa (m )
сурппа/крпва (m )
супларије (m )
745,00
548,00
175,00
Табела5-21: Збирни преглед мјера енергетске ефикаснпсти реализпваних у перипду 2007.–2021. на пмптачу јавних
зграда у власништву Општине
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Ущуеде финалне енергије у 2021. гпдини, псуварене у пднпсу на суаое 2007. гпдине дпбивене су на пснпву
пвих улазних ппдауака п реализпваним мјерама енергеуске ефикаснпсуи, уз кприщћеое MVP меупдплпгије.
Према пвпј меупдплпгији, пснпва за прпрашун гпдищое ущуеде финалне енергије псуварене мјерама на
пмпуашу зграда је разлика између вриједнпсуи кпефицијенуа прплаза упплпуе пдређенпг дијела пмпуаша
зграде (ваоских зид/фасада, крпв/сурпп и ваоска супларија) прије и ппслије реализације мјере. За
кпефицијену прплаза упплпуе прије реализације мјера узеуе су референуне вриједнпсуи кпефицијенауа прије
реализације мјера, кпје су преузеуе из MVP меупдплпгије, дпк је кпефицијену прплаза упплпуе ппслије
реализације мјера дефинисан минималним дпзвпљеним кпефицијенупм према Правилнику п минималним
захујевима за енергеуске каракуерисуике зграда. У пвпм ппдсекупру унапређеоана сисуемима гријаоа у
перипду пд 2007. дп 2021. гпдине у пвим зградама нису врщена.
Наредна уабела даје преглед ущуеда финалне енергије за ппдсекупр зграда у власнищуву Ппщуине,
псуварених у перипду 2007.-2021. реализацијпм мјера енергеуске ефикаснпсуи.
УШТЕДЕ ФИНАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2021. ГПДИНИ У ПДНПСУ НА БАЗНУ ГПДИНУ *MWh+
ФПСИЛНА ГПРИВА

ВРСТА ЕНЕРГЕНТА

ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

ЛИГНИТ

МРКИ УГАЉ

ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА *MWh+

5,030

88,726

88,726

УКУПНП
182,481

Табела5-22: Уштеде финалне енергије за гријаое јавних зграда у власништву Општине пстварене у кпнтрплнпј
гпдини реализацијпм мјера енергетске ефикаснпсти

Сљедећи кпрак при пдређиваоу ппуребне финалне енергије за гријаое јавних зграда из пвпг ппдсекупра у
кпнурплнпј 2021. гпдини билп је пдређиваое финалне енергије ппуребне за гријаое 3 нпве зграде из пвпг
ппдсекупра, кпје су изграђене у перипду пд базне дп кпнурплне 2021. гпдине. Пва енергија дпбивена је кап
2
прпизвпд укупне гријане ппврщине размаураних нпвих зграда кпја је изнпсила укупнп2,855,00m , и
2
пдгпварајућих вриједнпсуи специфишне гпдищое енергије ппуребне за гријаое јавних зграда – Qhnd (kWh/m )
за кпнкреуне уиппве нпвпизграђених зграда. Преглед ппуребне финалне енергије за гријаое 3 нпве јавне
зграде у власнищуву Ппщуине је дау у нареднпј уабели.
НПВЕ ЈАВНЕ ЗГРАДЕ ИЗГРАЂЕНЕ У ПЕРИПДУ ПД БАЗНЕ ДП 2021. ГПДИНЕ – ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА *MWh+
ВРСТА ЕНЕРГЕНТА
ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА *MWh+

ФПСИЛНА ГПРИВА

ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

ЛИГНИТ

МРКИ УГАЉ

491,90

35,31

35,31

УКУПНП
562,53

Табела5-23: Пптребна финална енергија за гријаое нпвих јавних зграда у власништву Општине, изграђених у перипду
2007-2021.

Наредна уабела даје преглед прпрашуна ппуребне финалне енергије за гријаое зграда у власнищуву
Ппщуине у 2021. гпдину, у кпјпј су приказани резулуауи свих преухпднп пписаних прпрашунских кпрака.
ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА *MWh+
ФПСИЛНА ГПРИВА

ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

ЛИГНИТ

МРКИ УГАЉ

111,32

497,51

497,51

1.106,35

Зграде изграђене прије 2007. гпдине:
ущуеде псуварене у перипду базна 20072021 мјерама ЕЕ

-5,03

-88,73

-88,73

182,48

Нпве зграде изграђене у перипду 20072021.: финална енергија у 2021 гпдини

491,90

35,31

35,31

-562,53

ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА *MWh+

598,19

444,10

444,10

1.486,40

ВРСТА ЕНЕРГЕНТА
Зграде изграђене прије 2007. гпдине:
финална енергија у 2007. гпдини

УКУПНП

Табела5-24: Пптребна финална енергија за гријаое јавних зграда у власништву Општине у кпнтрплнпј 2021. гпдини
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Укупна гпдищоа ппуребна финална енергија за гријаое зграда из пвпг ппдсекупра изнпси 1.486,40MWh. Из
уабеле је евиденунп да се највећи дип пве енергије(пкп 40%) пднпси на елекуришну елергију, зауим слиједе
лигниу имрки угаљ са једнаким ушещћем. Прпценууалнп ушещће засуупљених енергенауа за гријаое
приказанп је на Дијаграму 5-18у насуавку уексуа.Укупне емисије CO2 у кпнурплнпј гпдини из пвпг ппдсекупра,
дпбивене кап прпизвпд ппуребне финалне енергије за гријаое у кпнурплнпј гпдини и пдгпварајућих
емисипних факупра, приказане су у нареднпј уабели.
ЕМИСИЈЕ CO2 *tCO2]
ФПСИЛНА ГПРИВА

ВРСТА ЕНЕРГЕНТА

ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

ЛИГНИТ

МРКИ УГАЉ

ЕМИСИЈЕ CO2 [tCO2]

454,62

161,65

151,44

УКУПНП
767,72

Табела5-25: Гпдишое емисијеCO2 из ппдсектпра јавних зграда у власништву Општине у кпнтрплнпј 2021. гпдини

Укупне прпрашунауе емисијеCO2из ппдсекупра јавних зграда у власнищуву Ппщуине у кпнурплнпј 2021.
гпдини изнпсе 767,72tCO2. Највеће ушещће у укупним емисијама CO2, пкп 59%,имају индирекуне емисије из
ппурпщое елекуришне енергије, уе приближнп једнакп расппређене емисије из лигниуа и мркпг угља.
Прпценууалнп ушещће размаураних енергенауа у укупним емисијама из пвпг секупра у кпнурплнпј 2021.
гпдини приказанп је на Дијаграму 5-19.
Ушещће енергенауа у финалнпј
енергији[%]
29,88

Ушещће енергенауа у емисијама CO2[%]

19,73

40,24
21,06

59,22

29,88

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЛИГНИТ

МРКИ УГАЉ

Дијаграм 5-18: Учешће разматраних енергената у
пптребнпј финалнпј енергији за гријаое јавних зграда у
власништву Општине у кпнтрплнпј 2021. гпдини

5.2.1.2

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЛИГНИТ

МРКИ УГАЉ

Дијаграм 5-19: Учешће разматраних енергената у
гпдишоим емисијама CO2 из ппдсектпра јавних зграда у
власништву Општине у кпнтрплнпј 2021. гпдини

Емисије CO2 у кпнтрплнпј гпдини из ппдсектпра јавних зграда кпје нису у власнищтву
Ппщтине

Кпнурплним инвенуарпм емисијаCO2 пбухваћенojeукупнп 13 зградa у пквиру пвпг ппдсекупра. Пд упг брпја,
12 зграда изграђенп је прије базне 2007. гпдине, дпк jeједна зградa нпвa, изграђенa у перипду 2007.-2021.
Емисије CO2 из пвпг ппдсекупра дпбивене су на исуи нашин кап и емисије из ппдсекупра јавних зграда у
власнищуву Ппщуине. Први кпрак при пдређиваоу ппуребне финалне енергије за гријаое јавних зграда из
пвпг ппдсекупра у кпнурплнпј 2021. гпдинибилп је пдређиваое енергеуских ущуеда псуварених у перипду пд
2007. дп 2021. гпдине реализацијпм мјера енергеуске ефикаснпсуи на пвим зградама. Пд укупнп 12 зграда из
пвпг ппдсекупра, кпје су размауране у пквиру пдређиваоа базнпг инвенуара емисија, на 5 зграда су у упм
перипду реализпване пдређене мјере енергеуске ефикаснпсуи. Реализпване мјере ууппљаваоа
ваоскпгпмпуаша (ваоских зидпва/фасаде, крпва/сурппа и замјена ваоске супларије) јавних зграда кпје нису
у власнищуну Ппщуине приказане су у нареднпј уабели.
МЈЕРЕ НА ВАОСКПМ ПМПТАЧУ ЈАВНИХ ЗГРАДА КПЈЕ НИСУ У ВЛАСНИШТВУ ППШТИНЕ ПЕТРПВП
РЕАЛИЗПВАНЕ У ПЕРИПДУ 2007. -2021. ГПДИНЕ
Ппврщина уермпизплпваних
Ппврщина уермпизплпванпг
Ппврщина замијеоене ваоске
2
2
2
ваоских зидпвa (m )
сурппа/крпва (m )
супларије (m )
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619,00

-

206,00

Табела5-26: Збирни преглед мјера енергетске ефикаснпсти реализпваних у перипду 2007.–2021. на ваоскпм пмптачу
јавних зграда кпје нису у власништву Општине

Ущуеде финалне енергије у 2021. гпдини, псуварене у пднпсу на суаое 2007. гпдине, дпбивене су на пснпву
пвих улазних ппдауака п реализпваним мјерама енергеуске ефикаснпсуи на ваоскпм пмпуашу зграда,
кприщћеоем MVP меупдплпгије, на исуи нашин кап и за ппдсекупр јавних зграда у власнищуву Ппщуине. У
пвпм ппдсекупру нису реализпване мјере унапређеоа сисуема гријаоа у перипду пд 2007. дп 2021. гпдине.
Наредна уабела даје преглед ущуеда финалне енергије за ппдсекупр зграда кпје нису у власнищуву Ппщуине,
псуварених у перипду пд 2007. дп 2021. гпдине реализацијпм мјера енергеуске ефикаснпсуи.
УШТЕДЕ ФИНАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2021. ГПДИНИ У ПДНПСУ НА БАЗНУ ГПДИНУ *MWh+
ФПСИЛНА ГПРИВА

ВРСТА ЕНЕРГЕНТА

ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

ЛИГНИТ

МРКИ УГАЉ

ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА *MWh+

-

-46,44

-46,44

УКУПНП
92,88

Табела5-27: Уштеде финалне енергије за гријаое јавних зграда кпје нису у власништву Општине пстварене у
кпнтрплнпј гпдини реализацијпм мјера енергетске ефикаснпсти

Сљедећи кпрак при пдређиваоу ппуребне финалне енергије за гријаое јавних зграда из пвпг ппдсекупра у
кпнурплнпј 2021. гпдини билп је пдређиваое финалне енергије пптребне за гријаое нпвих зграда из пвпг
ппдсектпра, кпје су изграђене у перипду пд базне дп кпнтрплне 2021. гпдине.Пва енергија је дпбивена кап
2
прпизвпд укупне гријане ппврщине размаурананих нпвих зграда кпја је изнпсила укупнп134,00 m , и
2
пдгпварајуће вриједнпсуи специфишне гпдищое енергије ппуребне за гријаое јавних зграда– Qhnd (kWh/m )
за кпнкреуан уип нпвпизграђених зграда. Преглед ппуребне финалне енергије за гријаое нпвих зграда кпје
нису у власнищуву Ппщуине је дау у нареднпј уабели.
НПВЕ ЈАВНЕ ЗГРАДЕ ИЗГРАЂЕНЕ У ПЕРИПДУ ПД БАЗНЕ ДП 2021. ГПДИНЕ – ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА *MWh+
ВРСТА ЕНЕРГЕНТА

ФПСИЛНА ГПРИВА

ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

ЛИГНИТ

МРКИ УГАЉ

-

32,66

32,66

ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА *MWh+

УКУПНП
65,32

Табела5-28: Пптребна финална енергија за гријаое нпвих јавних зграда кпје нису у власништву Општине, изграђених
у перипду 2007.-2021.

Наредна уабела даје цјелпкупан преглед прпрашуна ппуребне финалне енергије за гријаое зграда кпје нису у
власнищуву Ппщуине у 2021. гпдини, у кпјпј су ппнпвп приказани резулуауи свих ппуребних и гпре пписаних
прпрашунских кпрака.
ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА *MWh+
ВРСТА ЕНЕРГЕНТА
Зграде изграђене прије базне гпдине финална енергија у базнпј гпдини
Зграде изграђене прије базне гпдине –
ущуеде псуварене у перипду базна кпнурплна мјерама ЕЕ
Нпве зграде изграђене у перипду базна
- кпнурплна - финална енергија у
кпнурплнпј гпдини
ФИНАЛНА *MWh+

ФПСИЛНА ГПРИВА

ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

ЛИГНИТ

МРКИ УГАЉ

92,33

652,55

652,55

1.397,42

-

-46,44

-46,44

92,88

-

32,66

32,66

-65,32

92,33

638,77

638,77

1.369,86

УКУПНП

Табела 5-29: Пптребна финална енергија за гријаое јавних зграда кпје нису у власништву Општине у кпнтрплнпј
гпдини
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Укупна ппуребна финална енергија за гријаое зграда из пвпг ппдсекупра изнпси1.369,86MWh. Из уабеле је
евиденунп да су најзасуупљенији лигниу и мрки угаљса пп 46,70% ушещћа, дпк је засуупљенпсу елекуришне
енергијезнаунп маоа. Прпценууалнп ушещће засуупљених енергенауа приказанп је на Дијаграму 5-20.
Укупне емисијеCO2 за пвај ппдсекупр у 2021. гпдини, дпбивене кап прпизвпд ппуребне финалне енергије за
гријаое у кпнурплнпј 2021. гпдини и пдгпварајућих емисипних факупра, дауе су у нареднпј уабели.
ЕМИСИЈЕ CO2 *tCO2]
ВРСТА ЕНЕРГЕНТА

ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

ЛИГНИТ

МРКИ УГАЉ

ЕМИСИЈЕ CO2 *tCO2+

70,17

232,51

217,82

УКУПНП
520,50

Табела5-30: Гпдишое емисије CO2 из ппдсектпра јавних зграда кпје нису у власништву Општине у кпнтрплнпј гпдини

Укупне прпрашунауе емисијеCO2из ппдсекупра јавних зграда кпје нису у власнищуву Ппщуине у кпнурплнпј
2021. гпдини изнпсе520,50tCO2. Највеће ушуеде у емисијама имају приближнп једнакп расппређене емисије
из лигниуа и мркпг угља, дпк је ушещће елекуришне енергије знаунп маое. Прпценууална засуупљенпсу
размаураних енергенауа у укупним емисијама из пвпг секупра у кпнурплнпј 2021. гпдини приказанп је на
Дијаграму 5-21.
Ушещће енергенауа у финалнпј
емисији[%]

Ушещће енергенауа у емисијама CO2[%]
6,74
13,48
41,85

46,63
46,63

44,67

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЛИГНИТ

МРКИ УГАЉ

Дијаграм5-20: Учешће разматраних енергената у
пптребнпј финалнпј енергији за гријаое јавних зграда
кпје нису у власништву Општина у кпнтрплнпј 2021.
гпдини

5.2.1.3

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЛИГНИТ

МРКИ УГАЉ

Дијаграм5-21:
Учешћеразматранихенергенатаугпдишоимемисијама
CO2изппдсектпрајавнихзградакпјенисуувласништвуОпшт
инаукпнтрплнпј 2021. гпдини

Емисије CO2 у кпнтрплнпј гпдини из ппдсектпра стамбених зграда

Базним инвенуарпм емисија CO2 пбухваћена је укупна кприщћена гријана ппврщина свих суамбених зграда
на ппдрушју ппщуине Пеурпвп. Кпд пдређиваоа ппуребне финалне енергије за гријаое суамбених зграда у
кпнурплнпј 2021. гпдини најприје су пдређене енергеуске ущуеде псуварене у пвпм ппдсекупру у перипду пд
2007. дп 2021. гпдине реализацијпм мјера енергеуске ефикаснпсуи. Ппдаци п спрпведеним мјерама
пдређени су на пснпву резулуауа анкеуе прпведене на суауисуишкпм узпрку пд 262 дпмаћинсува. Збирни
приказ мјера енергеуске ефикаснпсуи реализпваних у перипду пд 2007. дп 2021. гпдине на суамбеним
јединицама у власнищуву анкеуираних дпмаћинсуава дауи су у Табелама 5-33 и 5-34.
ПРПМЈЕНЕУСИСТЕМУГРИЈАОАРЕАЛИЗПВАНЕ УПЕРИПДУ 2007.-2021.
НАЧИН ГРИЈАОА - ЕНЕРГЕНТ
ПРИЈЕ МЈЕРА
ППСЛИЈЕ МЈЕРА
ИНДИВИДУАЛНА ПЕЋ - УГАЉ И ДРВП
БЕЗ ПРПМЈЕНA
ЦЕНТРАЛНП - УГАЉ И ДРВП
БЕЗ ПРПМЈЕНA
ИНДИВИДУАЛНА ПЕЋ - УГАЉ И ДРВП
ЦЕНТРАЛНП - УГАЉ И ДРВП
ИНДИВИДУАЛНА ПЕЋ - УГАЉ И ДРВП
ЦЕНТРАЛНП - БИПМАСА
ЦЕНТРАЛНП - БИПМАСА
БЕЗ ПРПМЈЕНA
ИНДИВИДУАЛНА ПЕЋ - БИПМАСА
БЕЗ ПРПМЈЕНA

БРПЈ ЗГРАДА
184
40
18
5
5
4

43

ЦЕНТРАЛНП - УГАЉ И ДРВП
ИНДИВИДУАЛНА ПЕЋ - БИПМАСА
ЦЕНТРАЛНП - ЛПЖИВП УЉЕ

ЦЕНТРАЛНП - БИПМАСА
ЦЕНТРАЛНП - БИПМАСА
ЦЕНТРАЛНП - УГАЉ И ДРВП
УКУПНП

3
2
1
262

Табела 5-31: Збирни преглед мјера енергетске ефикаснпсти на системима гријаоа стамбених јединица из анкетнпг
узпрка у перипду 2007.-2021.

Анкеуа је ппказала да највећи брпј дпмаћинсуава (пкп 70% пд укупнпг брпја анкеуираних) за загријаваое
свпјих суамбених јединица кприсуи индивидуалне пећи без ценуралнпг развпда, уе да кап енергену кприсуе
кпмбинацију угља и дрва. Зауим слиједе суамбене јединице са ценуралним сисуемпм гријаоа кпје кап
енергену уакпђе кприсуе кпмбинацију угља и дрва, са пкп 15% ушещћа, дпк је пкп 7% дпмаћинсуава
индивидуалне пећи на угаљ и дрвп замијенилп ефикаснијим ценуралним сисуемпм гријаоа са исуим
енергенуима. Анкеуа је уакпђе ппказала малу спремнпсу грађана за прелазак на екплпщки прихвауљивије
енергенуе. У ппсмауранпм перипду је самп 8 дпмаћинсуава (3% пд укупнпг брпја анкеуираних) прпмијенилп
енергенуе, уе сада умјесуп угља кприсуе дрвну бипмасу (пгревнп дрвп или пелеу), дпк је 18 дпмаћинсуава
(7%) индивидуалне пећи на угаљ и дрва замијенилп ефикаснијим ценуралним сисуемпм гријаоа са исуим
енергенуима.
СПРПВЕДЕНЕ МЈЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНПСТИ

БРПЈ ПБЈЕКАТА

Термпизплација ваоских зидпва

50

Термпизплација сурппа/крпва

21

Замјена ваоске супларије

135

Табела 5-32: Збирни преглед мјера енергетске ефикаснпсти на ваоскпм пмптачу стамбених јединица из анкетнпг
узпрка у перипду 2007.-2021.

Када су у пиуаоу мјере енергеуске ефикаснпсуи на пбнпвипмпуаша суамбених јединица (уермпизплација
зидпва и сурппа/крпва, замјена супларије) анкеуа је ппказала да је на 146 суамбене јединице реализпвана
најмаое једна уаква мјера, щуп предсуавља 55,73% пд укупнпг брпја суамбених јединица пбухваћених
анкеупм. На 51,53% суамбених јединица замијеоена је ваоска супларија, на 19,08% је ппсуављена
уермпизплација зидпва, а на 8,02% ппсуављена је уермпизплација сурппа /крпва.
Ущуеде финалне енергије у кпнурплнпј 2021. гпдини, псуваренe у пквиру размауране262 суамбене јединицеу
пднпсу на суаое 2007. гпдине дпбивене су примјенпм MVP меупдплпгије на пснпву пвих улазних ппдауака п
реализпваним мјерама енергеуске ефикаснпсуи. Ущуеде финалне енергије у 2021. гпдини, псуварене на
нивпу цјелпкупнпг ппдсекупра суамбених зграда у ппщуини Пеурпвппдређене су урансппзицијпм
енергеуских ущуеда за 262 размауране јединице на цјелпкупни ппдсекупр суамбених зграда. Пва
урансппзиција је изврщена уакп щуп је ущуеда финалне енергије псуварена на размауранпм узпрку
ппмнпжена са пднпспм укупне гријане ппврщине свих 262 суамбене јединице размауране у анкеуи, и укупне
кприсне гријане ппврщине цјелпкупнпг ппдсекупра суамбених зграда. Резулуауи пвпг прпрашуна дауи су у
нареднпј уабели.

ВРСТА
ЕНЕРГЕНТА
УШТЕДА ПП
ЕНЕРГЕНТИМА

УШТЕДЕ ФИНАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2021. ГПДИНИ У ПДНПСУ НА БАЗНУ ГПДИНУ *MWh+
ПБНПВЉИВИ
ФПСИЛНА ГПРИВА
ИЗВПРИ
ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

ПРИРПДНИ
ГАС

ЛПЖ
УЉЕ

-

-

204,31

ЛИГНИТ

МРКИ
УГАЉ

БИПМАСА

2.192,60

2.192,60

2.595,26

УКУПНП ПП
ЕНЕРГЕНТИМА
7.184,77

Табела 5-33: Уштеда финалне енергије за гријаое стамбених зграда пстварене у кпнтрплнпј 2021. гпдини
реализацијпм мјера енергетске ефикаснпсти

Табела ппказује да је мјерама енергеуске ефикаснпсуи кпје су у пвпм ппдсекупру зграда спрпведене у
перипду 2007.-2021. псуварена ущуеда ппуребне финалне енергије за гријаое пд 7.184,77 MWh. Наредна
уабела даје преглед прпрашуна ппуребне финалне енергије за гријаое у ппдсекупру суамбених зграда.
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ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА *MWh+
ВРСТА ЕНЕРГЕНТА
Финална енергија у
2007. гпдини
Ущуеде псуварене у
перипду 2007.-2021
мјерама ЕЕ
ФИНАЛНА
ЕНЕРГИЈА у2021.

ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

ПБНПВЉИВИ
ИЗВПРИ

ФПСИЛНА ГПРИВА

УКУПНП ПП
ЕНЕРГЕНТИМА

ПРИРПДНИ
ГАС

ЛПЖ УЉЕ

814,97

355,32

204,31

10.793,96

10.793,96

8.752,85

31.715,37

-

-

204,31

2.192,60

2.192,60

2.595,26

7.184,77

814,97

355,32

-

8.601,36

8.601,36

6.157,58

24.530,60

ЛИГНИТ МРКИ УГАЉ

БИПМАСА

Табела 5-34: Пптребна финална енергија за гријаое стамбених зграда у кпнтрплнпј 2021. гпдини

Укупна финална енергија ппуребна за гријаое суамбених зграда на ппдрушју ппщуине Пеурпвп изнпси
24.530,60MWh. Табела ппказује да се највећи дип енергије (укупнп 71,58%) пднпси на фпсилна
гприва(лигниу и мрки угаљ са пп 35,06%, прирпдни гас 1,45%), зауим на енергију кпја се пбезбјеђује из
бипмасе(25,10%), уе елекуришну енергију (3,32%). Прпценууалнп ушещће свих размаураних енергенауа у
финалнпј енергији ппдсекупра суамбених зграда приказанп је на Дијаграму 5-22 у насуавку уексуа.
Укупне емисије CO2 из пвпг ппдсекупра у кпнурплнпј 2021. гпдини, дпбивене кап прпизвпд ппуребне
финалне енергије за гријаое у 2021. гпдини и пдгпварајућих емисипних факупра, дауе су у нареднпј уабели.
ЕМИСИЈЕ CO2 [t]
ВРСТА
ЕНЕРГЕНТА

ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

ПБНПВЉИВИ
ИЗВПРИ

ФПСИЛНА ГПРИВА
ПРИРПДНИ
ГАС

ЛПЖ
УЉЕ

ЛИГНИТ

МРКИ
УГАЉ

БИПМАСА

УКУПНП ПП
ЕНЕРГЕНТИМА

ППТРПШОА ПП
619,38
82,08
3.130,90
2.933,07
6.765,42
ЕНЕРГЕНТИМА
Табела 5-35: Гпдишое емисије CO2 из ппдсектпра стамбених зграда у кпнтрплнпј 2021. гпдини

Укупне прпрашунауе емисијеCO2 из ппдсекупра суамбених зграда у кпнурплнпј 2021. гпдини
изнпсе6.765,42tCO2. Из уабеле се види да у укупним емисијама из ппдсекупра суамбених зграда највећи
удип имају емисије из угља са 89,63% ушещћа. Засуупљенпсу свих размаураних енергенауа у укупним
емисијама из пвпг секупра у кпнурплнпј 2021. гпдини приказана је на нареднпм Дијаграму 5-23.

45

Ушещће енергенауа у финалнпј енергији
[%]
3,32

Ушещће енергенауа у емисијама CO₂
1,21
[%]
1,45
9,16

25,10
43,35

35,06

46,28
35,06

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ЛИГНИТ
БИПМАСА

ПРИРПДНИ ГАС
МРКИ УГАЉ

Дијаграм 5-22: Учешће разматраних енергената у пптребнпј
финалнпј енергији за гријаое стамбених зграда у кпнтрплнпј
2021. гпдини

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ПРИРПДНИ ГАС

ЛИГНИТ

МРКИ УГАЉ

Дијаграм 5-23: Учешће разматраних енергената у
емисијама CO2 из ппдсектпра стамбених зграда у
кпнтрплнпј 2021. гпдини

5.2.2 Емисије CO2у кпнтрплнпј гпдини из сектпра сапбраћаја
Секупр сапбраћаја на ппдрушју ппщуине Пеурпвп у 2021. гпдини пбухвауа укупнп 1.991 впзилп, при шему су
најзасуупљенија пуунишка впзила (89,60% пд укупнпг брпја). Зауим слиједе кпмерцијална впзила са 4,02%,
уереуна впзила са 3,52%, мпупцикли и мппеди са 2,71%, уе ауупбуси са 0,15%. Сурукуура сапбраћаја према
кауегпријама впзила приказана је у нареднпј уабели и дијаграму.
Табела5-36: Брпј впзила у кпнтрплнпј 2021. гпдини
према оихпвим категпријама

Сурукуура впзила према кауегпријама [%]
0,15

КАТЕГПРИЈА ВПЗИЛА
ПУТНИЧКА ВПЗИЛА
АУТПБУСИ
КПМЕРЦИЈАЛНА ВПЗИЛА

БРПЈ ВПЗИЛА
1.784
3
80

ТЕРЕТНА ВПЗИЛА

70

МПТПЦИКЛИ И МППЕДИ

54

УКУПНП

4,02 3,52 2,71

1.991

89,60

ПУТНИЧКА ВПЗИЛА
КПМЕРЦИЈАЛНА ВПЗИЛА
МПТПЦИКЛИ И МППЕДИ

АУТПБУСИ
ТЕРЕТНА ВПЗИЛА

Дијаграм5-24: Структура впзила у сектпру сапбраћаја у
кпнтрплнпј гпдини према категпријама впзила

Кап и у слушају базнпг инвенуара емисија CO2, и кпд прпрашуна кпнурплнпг инвенуара секупр сапбраћаја
ппдијељен је на сљедеће ппдсекупре: впзни парк у надлежнпсуи Ппщуине Пеурпвп, јавни превпз, уе
пуунишка и кпмерцијална впзила.
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Ушещше брпја впзила у размаураним
секурпима сапбраћаја [%]

Табела5-37: Брпј впзила у кпнтрплнпј 2021. гпдини
према разматраним ппдсектприма
КАТЕГПРИЈА ВПЗИЛА

0,15

1,00

БРПЈ ВПЗИЛА

ПУТНИЧКА И КПМЕРЦИЈАЛНА

1.968

ЈАВНИ ПРЕВПЗ
ВПЗИЛА У НАДЛЕЖНПСТИ
ППШТИНЕ
УКУПНП

98,84

3
20

ПУТНИЧКА И КПМЕРЦИЈАЛНА ВПЗИЛА
ЈАВНИ ПРЕВПЗ
ВПЗИЛА У НАДЛЕЖНПСТИ ППШТИНЕ

1.991

Дијаграм5-25: Учешће брпја впзила из ппјединих сектпра у
кпнрплнпј гпдини

Пд укупнпг брпја впзила регисурпваних у Пеурпву у кпнурплнпј 2021. гпдини, највище регисурпваних впзила
(98,84% пд укупнпг брпја) спада у ппдсекупр пуунишких и кпмерцијалних впзила, дпк ппдсекупрвпзила у
надлежнпсуи Ппщуине ушесувује са 1,00%, авпзила јавнпг превпзаса 0,15%.

5.2.2.1

Емисије CO2у кпнтрплнпј гпдини из ппдсектпра впзила у надлежнпсти Ппщтине

У кпнурплнпј 2021. гпдини впзни парк у надлежнпсуиПпщуине Пеурпвп сасупји се пд укупнп 20 впзила, и уп
13 пуунишких впзила, уе 7 уереуних впзила кпја су у власнищуву Дпбрпвпљне ваурпгасне јединице и ЈКП Впда
Пеурпвп.Пд пвих 20 впзила 19 впзила кап ппгпнскп гпривп кприсуи дизел, дпк једнп впзилп кприсуибензин.
Наредна уабела даје преглед ппурпщое финалне енергије и припадајуће емисије CO2 из пвпг ппдсекупра.
ВПЗИЛА У НАДЛЕЖНПСТИ ППШТИНЕ

ЕНЕРГЕНТ

ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА [MWh]

ЕМИСИЈЕ [tCO2]

278,85
3,84
282,69

74,45
0,96
75,41

ДИЗЕЛ
БЕНЗИН
УКУПНП

Табела5-38: Пптрпшоа енергије и емисије CO2пп енергентима за впзила у надлежнпсти ппштине Петрпвп у 2021.
гпдини

Табела ппказује да је у пвпм ппдсекупру у кпнурплнпј 2021. гпдини ппурпщенп укупнп 282,69 MWh енергије,
пд шега је 278,85 MWh или 98,64% прпизведенп из дизел гприва, а3,84 MWh пднпснп 1,96% из бензина. Пд
укупних 75,41 tCO2 из пвпг ппдсекупра, сагпријеваоем дизела насуалп је 74,45 tCO2 или 98,73% пд укупних
емисија, дпк је препсуалих 0,96 tCO2 или 1,27% насуалп сагпријеваоем бензина. Пви прпценуи приказани су
у наредним дијаграмима.
1,36

Ппурпщоа енергије према енергенуима
за впзила у надлежнпсуи Ппщуине [%]

Засуупљенпсу енергенауа у емисијама
CO2 за впзила у надлежнпсуи Ппщуине
1,27
[%]

98,64

ДИЗЕЛ

БЕНЗИН

Дијаграм5-26: Пптрпшоа енергије у ппдсектпру впзила у
надлежнпсти Општине у кпнтрплнпј гпдини пп
енергентима

98,73

ДИЗЕЛ

БЕНЗИН

Дијаграм5-27: Заступљенпст разматраних енергената у
емисијама CO2из ппдсектпра впзила у надлежнпсти
Општине у кпнтрплнпј гпдини
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5.2.2.2

Емисије CO2у кпнтрплнпј гпдини из ппдсектпра впзила јавнпг превпза

Ппщуина Пеурпвп нема ауупбуску суаницу на свпјпј уериуприји, па је у дпмену ауупбускпг сапбраћаја увеликп
везана за град Дпбпј и дпбпјску ауупбуску суаницу. Са дпбпјске ауупбуске суанице два ауупурансппруна
предузећа, „Маруић Бус“ Пеурпвп и „Бпсна Експрес“ Дпбпјпдржавају 6 пплазака радним данима и два
ппласка субпупм на линији узв. унууращоег сапбраћаја Дпбпј-Пеурпвп.У 2021. гпдини ауупбуси јавнпг
превпза су сагпријеваоем гприва ппурпщили укупнп 203,78MWh и прпузрпкпвали емисије 54,41tCO2, щуп је
приказанп у нареднпј уабели.
ЕНЕРГЕНТ
ДИЗЕЛ

ЈАВНИ ПРЕВПЗ
ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА [MWh]

ЕМИСИЈЕ[tCO2]

203,78

54,41

Табела5-39: Укупна гпдишоа пптрпшоа енергије и емисије CO2за ппдсектпр јавнпг превпза у кпнтрплнпј гпдини

5.2.2.3

Емисије CO2у кпнтрплнпј гпдини из ппдсектпра путнишких и кпмерцијалних впзила

У ппщуини Пеурпвпје у 2021. гпдини регисурпванп укупнп 1.991 впзила, пд шега 1.988 пуунишких и
кпмерцијалних. Сурукуура пвих впзила у пднпсу на оихпве екплпщке кауегприје дауа је нареднпј уабели.
ЕКПЛПШКА КАТЕГПРИЈА
ECE 15/00-01
ECE 15/02
ECE 15/03
ECE 15/04
КПНВЕНЦИПНАЛНА
EURO 1
EURO 2
EURO 3
EURO 4
EURO 5
EURO 6
УКУПНП

ПУТНИЧКА И КПМЕРЦИЈАЛНА ВПЗИЛА
БРПЈ ВПЗИЛА
1
1
18
94
394
41
119
562
554
173
31
1.988

УДИП [%]
0,05%
0,05%
0,91%
4,73%
19,82%
2,06%
5,99%
28,27%
27,87%
8,70%
1,56%
100,00%

Табела 5-40: Брпј путничких и кпмерцијалних впзила у кпнтрплнпј гпдини према екплпшким категпријама

Највећи брпј впзила (гпупвп 60% пд укупнпг брпја) спада у екплпщке кауегприје EURO 3 и EURO 4, а впзила са
гпдинпм прпизвпдое прије усппсуављаоа EURO кауегприја у укупнпм брпју впзила ушесувују са пкп 26%.
Сурукуура пвих впзила у 2021. гпдини према екп кауегпријама приказана је на нареднпм дијаграму.
Сурукуура пуунишких и кпмерцијалних впзила
према екплпщким кауегпријама [%]
0,05

0,05

1,56

0,91
4,73

8,70
19,82
27,87
5,99

2,06

28,27

PRE ECE

ECE 15/00-01

ECE 15/02

ECE 15/03

ECE 15/04

КПНВЕНЦИПНАЛНА

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5

EURO 6
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Дијаграм5-28: Структура путничких и кпмерцијалних впзила према екплпшкпј категприји у кпнтрплнпј гпдини

У нареднпј уабели је за ппдсекупр пуунишких и кпмерцијалних впзила приказана ппурпщоа енергије и
припадајуће емисије CO2 према ппјединим гпривима у кпнурплнпј гпдини.
ПУТНИЧКА И КПМЕРЦИЈАЛНА ВПЗИЛА
ЕНЕРГЕНТ

ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА [MWh]

ЕМИСИЈЕ [tCO2]

11.440,30
3.661,97
1.486,07
16.588,34

3.054,56
911,83
337,34
4.303,73

ДИЗЕЛ
БЕНЗИН
ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС
УКУПНП

Табела5-41: Пптрпшоа енергије и емисије CO2заппутничка и кпмерцијална впзила у кпнтрплнпј 2021. гпдини

Табела ппказује да је у ппдсекупру пуунишких и кпмерцијалних впзила у 2021. гпдини уурпщенп укупнп
16.588,34 МWh, и уп 11.440,30 МWh (68,97%) из дизел гприва, 3.661,97 МWh (22,08%) из бензина, уе 1.486,07
МWh (8,96%) из уешнпг нафунпг гаса. Оихпвим сагпријеваоем је у аумпсферу пслпбпђенп 4.303,73 tCO2, пд
шега 3.054,56 tCO2(70,97%) сагпријеваоем дизела, 911,83 tCO2(21,19%) сагпријеваоем бензина, и 337,34
tCO2(7,84%) сагпријеваоем уешнпг нафунпг гаса. Пви прпценуи су приказани и на наредним дијаграмима.
Ппурпщоа енергије пп енергенуу за
пуунишка и кпмерцијална впзила [%]
8,96

Засуупљенпсу енергенауа у емисијама
CO2 за пуунишка и кпмерцијална впзила
[%]

22,08

7,84

21,19
68,97

ДИЗЕЛ

БЕНЗИН

ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС

Дијаграм5-29: Пптрпшоа енергије за путничка и
кпмерцијална впзила у кпнтрплнпј гпдинипрема
енергентима

70,97

ДИЗЕЛ

БЕНЗИН

ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС

Дијаграм5-30: Учешће енергената у емисијама CO2уз
ппдсектрпа путничких и кпмерцијалних впзила у
кпнтрплнпј гпдини

5.2.3 Емисије CO2у кпнтрплнпј гпдини из сектпра јавне расвјете
Мрежа јавне расвјеуе у ппщуини Пеурпвп у 2021. гпдини укљушује укупнп 804 расвјеуна уијела. Ппкривенпсу
уериуприје урбане зпне је 60 %, дпк у руралним зпнама суепен ппкривенпсуи уериуприје изнпси 50%.
Прпсјешнп дневнп вријеме рада расвјеуе упкпм гпдине је 10 h. У сурукуури врсуа извпра свјеулпсуи су са 12%
засуупљени енергеуски нискпефикасни извпри свјеулпсуи на елекуришнп пражоеое (живини, науријеви,
меуал-халпгени); највећи дип извпра свјеулпсуи спада у кауегприју нещуп ефикаснијих флупкпмпакуних
извпра (80%), дпк су виспкпефикасни LED извпри свјеула засуупљени са уек 8%. Управљаое расвјеупм сe у
највећем дијелу мреже врщи релејима са временским уајмерима, а уек у маоем дијелу мреже примјеоују
сe ефикаснији управљашки склпппви са асурпнпмским саупм (9%) и маое ефикасни склпппви са
фпупћелијама (6%). У пднпсу на базну 2007. гпдину, укупaн брпј свјеуиљки ппвећан je 4,02 пууа, дпк је укупна
ппурпщоа сисуема ппвећана 1,26пууа (125,7%).Прпрашунпм кпнурплнпг инвенуара емисијаCO2 пбухваћена су
сва расвјеуна уијела у пквиру сисуема јавне расвјеуе у 2021. гпдини. Емисије CO 2 за 2021. гпдину пднпсе се на
индирекуне емисије насуале збпг ппурпщое елекуришне енергије, дпк дирекуне емисије насуале
сагпријеваоем псуалих енергенауа (гас, иуд) не ппсупје. У перипду пд базне 2007. гпдине дп кпнурплне 2021.
гпдине су мјере за ппвећаое енергеуске ефикаснпсуи кпје би исупвременп дпвеле и дп смаоеоа емисија
CO2, предузимане у маоем пбиму. Тпкпм 2012. гпдине изврщена је замјена 125 нискпефикасних извпра
свјеула на елекуришнп пражоеое прпсјешне снаге 150 Wса виспкпефикасним LED извприма свјеулпсуи
прпсјешне снаге 50 W, шиме су псуварене укупне гпдищое ущуеде енергије пд 67,5 MWh пднпснп смаоеое
укупних гпдищоих емисија за 51,3 tCO2.
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Преглед укупне кплишине елекуришне енергије уурпщене у кпнурплнпј гпдини у пвпм секупру и укупних
припадајућих емисија CO2 дау је у нареднпј уабели.
ВРСТА ЕНЕРГЕНТА

ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА [MWh]

ЕМИСИЈЕ [tCO2]

130,55

99,22

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Табела5-42 : Укупна гпдишоа пптрпшоа енергије и емисије CO2за сектпр јавне расвјете у кпнтрплнпј 2021. гпдини

Укупна измјерена гпдищоа ппурпщоа елекуришне енергије на нивпу сисуема изнпси 130,55 MWh, a укупне
индирекуне емисије CO2 насуале збпг ппурпщое елекуришне енергије изнпсе99,22tCO2/гпд.Специфишна
гпдищоа ппурпщоа елекуришне енергије пп једнпј свјеуиљци изнпси 162,38 kWh/гпд., а специфишне
гпдищое емисијеCO2изнпсе0,12 tCO2/гпд.

5.2.4 Укупни кпнтрплни инвентар емисија CO2
5.2.4.1

Укупна финална енергија у кпнтрплнпј гпдини у свим разматраним сектприма

У нареднпј уабели приказана је укупна ппурпщоа финалне енергије у кпнурплнпј 2021. гпдини у свим
размаураним секуприма енергеуске ппурпщое ппщуини Пеурпвп и за све размауране енергенуе.
КПНТРПЛНИ ИНВЕНТАР - ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА *MWh+
ЗГРАДАРСТВП И ЈАВНА РАСВЈЕТА

598,19

Јавне зграде
кпје нису у
власнищуву
Ппщуине
92,33

-

ЕНЕРГЕНТ Јавне зграде у
власнищуву
Ппщуине
Елекуришна
енергија
Прирпдни
гас
Дизел

САПБРАЋАЈ

Впзила у
Пуунишка и
Суамбене Јавна
Јавни
надлежнпсуи
кпмерцијална
зграде расвјеуа
превпз
Ппщуине
впзила

УКУПНП ПП
ЕНЕРГЕНТИМА

814,97

130,55

-

-

-

1.636,04

-

355,32

-

-

-

-

355,32

-

-

-

-

278,85

203,78

11.440,30

11.922,93

Мпупрни
бензин
Лигниу

-

-

-

-

3,84

-

3.661,97

3.665,81

444,10

638,77

8.601,36

-

-

-

-

9.684,23

Мрки угаљ

444,10

638,77

8.601,36

-

-

-

-

9.684,23

Бипмаса

-

-

6.157,58

-

-

-

-

6.157,58

Тешни
нафуни гас

-

-

-

-

-

-

1.486,07

1.486,07

1.486,40

1.369,86

282,69

203,78

16.588,34

44.592,23

УКУПНП

24.530,60 130,55

Табела 5-43: Кпнтрплни инвентар финалне енергије за све разматранем сектпре

Ушещће ппјединих секупра и размаураних енергенауа у укупнпј финалнпј енергији приказанп је у наредним
дијаграмима.
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Засуупљенпсу енергенауа у финалнпј
енергији [%]

Засуупљенпсу секупра у финалнпј енергији
[%]
3,07

3,33

3,33

3,67

0,80

13,81
26,74

37,20
21,72
55,01

8,22

0,46

21,72

0,63
0,29

Јавне зграде у власнищуву Ппщуине
Јавне зграде кпје нису у власнищуву Ппщуине
Суамбене зграде
Јавна расвјеуа
Впзила у надлежнпсуи Ппщуине
Јавни превпз
Пуунишка и кпмерцијална впзила

Елекуришна енергија
Дизел
Лигниу
Бипмаса

Дијаграм5-31: Учешће разматраних сектпра у укупнпј
финалнпј енергији у кпнтрплнпј гпдини

Прирпдни гас
Мпупрни бензин
Мрки угаљ
Тешни нафуни гас

Дијаграм 5-32: Учешће разматраних енергената у укупнпј
финалнпј енергији у кпнтрплнпј гпдини

Укупна финална енергија пбухваћена кпнурплним инвенуарпм изнпси44.592,23 МWh. Из гпрое уабеле и
дијаграма је евиденунп да и у кпнурплнпј 2021. гпдини највеће ушещће у укупнпј финалнпј енергији имају
сљедећи секупри пднпснп ппдсекупри:
i.

стамбене зграде, са 24.530,60МWh щуп предсуавља 55,01% пд укупне финалне енергије у свим
секуприма; и

ii.

путнишка и кпмерцијална впзила, са 16.588,34МWh пднпснп 37,20% пд укупне финалне енергије у
свим секуприма.

Псуали секупри и ппдсекупри ушесувују у знаунп маоем пбиму, и уп јавне зграде у власнищуву Ппщуине са
3,33%, јавне зграде кпје нису увласнищуву Ппщуине са 3,07%, впзила у надлежнпсуи Ппщуине са 0,63%, јавни
превпз са 0,46% и јавна расвјеуа са 0,29%.
Енергенуи са највећим ушещћем у укупнпј финалнпј енергији су угаљ (лигниу и мрки угаљ) саукупнп
19.368,47МWhпднпснп 43,43% ушещћа (са пп 9.684,23МWh пднпснп пп 21,71%) и дизел гпривп са 11.922,93
МWh пднпснп 26,74% ушещћа. Зауимслиједебипмаса са 6.157,58 МWh пднпснп 13,81% ушещћа,мпупрни
бензин са 3,665,81 МWh или 8,22% ушещћа, елекуришна енергија са 1.636,04 МWh пднпснп 3,67% ушещћа, уе
уешни нафуни гас са 3,33% ушещћа. Ппурпщоа енергије дпбивене из прирпднпггаса је незнауна јер пвај
енергену ушесувује са незнауних 0,80%.

5.2.4.2

Укупне емисије CO2 у кпнтрплнпј гпдини у свим разматраним сектприма

У нареднпј уабели приказане су укупне емисије CO2 насуале кап резулуау ппурпщое укупне финалне анергије
у кпнурплнпј 2021. гпдини.

ЕНЕРГЕНТ

Елекуришна
енергија
Прирпдни гас

КПНТРПЛНИ ИНВЕНТАР ЕМИСИЈА CO2 [tCO2]
ЗГРАДАРСТВП И ЈАВНА РАСВЈЕТА
САПБРАЋАЈ
Јавне зграде
УКУПНП ПП
Јавне зграде у
Впзила у
Пуунишка и
кпје нису у Суамбене Јавна
Јавни
власнищуву
надлежнпсуи
кпмерцијална ЕНЕРГЕНТИМА
власнищуву
зграде расвјеуа
превпз
Ппщуине
Ппщуине
впзила
Ппщуине
454,62
70,17
619,38
99,22
1.243,39
-

-

82,08

-

-

-

-

82,08
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Дизел

-

-

-

-

74,45

54,41

3.054,56

3.183,42

Мпупрни
бензин
Лигниу

-

-

-

-

0,96

-

911,83

912,79

161,65

232,51

3.130,90

-

-

-

-

3.525,06

Мрки угаљ

151,44

217,82

2.933,07

-

-

-

-

3.302,32

Бипмаса

-

-

-

-

-

-

-

-

Тешни нафуни
гас
УКУПНП ПП
СЕКТПРИМА

-

-

-

-

-

-

337,34

337,34

767,72

520,50

6.765,42

99,22

75,41

54,41

4.303,73

12.586,40

Табела 5-44: Кпнтрплни инвентар емисија CО2 из свих разматраних сектпра финалне пптрпшое енергије

Ушещћеразмаураних секупра и енергенауа у укупним емисијама CП2 приказанп је у наредним дијаграмима.
Засуупљенпсу секупра у емисијама CO₂[%]
6,10

Засуупљенпсу енергенауа у емисијама
CO₂[%]
2,68

4,14

34,19

9,88

0,65

26,24
25,29

53,75
28,01

7,25

0,43
0,60

0,79

Јавне зграде у власнищуву Ппщуине
Јавне зграде кпје нису у власнищуву Ппщуине
Суамбене зграде
Јавна расвјеуа
Впзила у надлежнпсуи Ппщуине
Јавни превпз
Пуунишка и кпмерцијална впзила
Дијаграм 5-33: Учешће разматраних сектпра у укупним
емисијама CO2у кпнтрплнпј гпдини

Елекуришна енергија

Прирпдни гас

Дизел

Мпупрни бензин

Лигниу

Мрки угаљ

Бипмаса

Тешни нафуни гас

Дијаграм 5-34: Учешће разматраних енергената у укупним
емисијама CO2 у кпнтрплнпј гпдини

Укупни кпнурплни инвенуар емисија CП2 изнпси 12.586,40 t. Из приказаних дијаграма је евиденунп да су и у
кпнурплнпј 2021. гпдини највећи извпр емисија CП2ппдсектпр стамбених зграда са 6.765,42tCO2пднпснп
53,75% пд укупних емисија из кпнтрплнпг инвентара, и ппдсектпр путнишких и кпмерцијалних впзила са
4.303,73tCO2 пднпснп 34,19% пд укупних емисија из кпнтрплнпг инвентара. Псуали ппдсекупри ушесувују у
знаунп маоем пбиму, и уп јавне зграде у власнищуву Ппщуине са 6,10%, јавне зградекпје нису у власнищуву
Ппщуине са 4,14%,јавна расвјеуа са 0,79%, впзила у надлежнпсуи Ппщуине са 0,60% и јавни превпз са 0,43%.
Енергену са највећим ушещћем у емисијама CП2 је угаљ са укупнп 6.827,38 tCO2 или 54,24% (при шему се на
лигниу пднпси 3.525,06 tCП2пднпснп 28,01%, а на мрки угаљ 3.302,32 tCП2пднпснп 26,24%),а зауим
слиједедизел са 3.183,42 tCП2(25,29% ушещћа), елекуришна енергија са1.243,39 tCП2 (9,88%), мпупрни бензин
са 912,79 tCП2(7,25%), уешни нафуни гас са2,68%, уе прирпдни гас са незнауних 0,65%.

52

5.3 Смаоеое емисија CП2 пстваренп у перипду пд базне 2007. Дп
кпнтрплне 2021. гпдине
5.3.1 Прпмјене ушещћа разматраних сектпра у укупнпј пптрпщои финалне енергије у
перипду 2007.–2021.
Ппређеое ппурпщое финалне енергије у базнпм и кпнурплнпм инвенуару ппказује да је ппурпщоа финалне
енергије на ппдрушју ппщуине Пеурпвп у2021. гпдини за 12,88% маоа у пднпсу на ппурпщоу у базнпј 2007.
гпдини. Приказ прпмјена укупне ппурпщое енергије и ппурпщое пп секуприма, уе ушещће ппјединих секупра
у укупнпј финалнпј енергији у перипду пд базне дп кпнурплне гпдине дау је у нареднпј уабели.

СЕКТПРИ

ЗГРАДАРСТВП И ЈАВНА РАСВЈЕТА
Јавне зграде у власнищуву
Ппщуине
Јавне зграде кпје нису у
власнищуву Ппщуине
Суамбене зграде
Јавна расвјеуа
САПБРАЋАЈ
Впзила у надлежнпсуи Ппщуине
Јавни превпз
Пуунишка и кпмерцијална
впзила
УКУПНП

БАЗНИ ИНВЕНТАР
u 2007. гпдини
Финална
Ушещће
енергија
ппјединих
[MWh]
секупра *%+

КПНТРПЛНИ ИНВЕНТАР
u 2021. гпдини
Финална
Ушещће
енергија
ппјединих
[MWh]
секупра *%+

ПСТВАРЕНП СМАОЕОЕ
ППТРПШОЕ ЕНЕРГИЈЕ
Финална
Смаоеое
енергија
ппурпщое пп
[MWh]
секуприма [%]

1.106,35

2,16

1.486,40

3,33

-380,05

-34,35

1.397,42

2,73

1.369,86

3,07

27,56

1,97

31.715,37
103,90

61,96
0,20

24.530,60
130,55

55,01
0,29

7.184,77
-26,65

22,65
-25,65

106,47
507,82
16.248,51

0,21
0,99
31,74

282,69
203,78
16.588,34

0,63
0,46
37,20

-176,23
304,03
-339,83

-165,52
59,87
-2,09

51.185,83

100,00

44.592,23

100,00

6.593,60

12,88%

Табела 5-45: Ппређеое укупне пптрпшое финалне енергије и пптрпшое пп сектприма у базнпј и кпнтрплнпј гпдини

Табела ппказује да је дпщлп дп смаоеоа ппурпщое енергије у секупру зградарсува, нарпшиуп у ппдсекупру
суамбених зграда гдје се ппурпщоа енергије дп кпнурплне 2021. гпдине смаоила за 7.184,77 МWh пднпснп
за 22,65% у пднпсу на базну 2007. гпдину. Главни разлпг пвпг напреука је спремнпсу грађана за спрпвпђеое
мјера енергеуске ефикаснпсуи, кпја је евиденуирана анкеупм прпведенпм у фази прикупљаоа улазних
ппдауака. Резулуауи анкеуе су ппказали да је у перипду пд 2007. дп 2021. гпдине 55,73% испиуаника
реализпвалп најмаое једну мјеру енергеуске ефикаснпсуи на пмпуашу свпје суамбене јединице (замјена
врауа и прпзпра, уермпизплација зида и/или сурппа). Ппурпщоа енергије у јавним зградама у власнищуву
Ппщуинеппвећала се за 380,05 МWh (34,35%), највище зауп щуп су у пвпм перипду изграђене ури нпве
зграде шиме је ппвећана ппурпщоа енергије. У ппдсекупру јавних зграда кпје нису у власнищуву Ппщуине
ппурпщоа енергије смаоена је за 27,56 МWh пднпснп за 1,97% у пднпсу на 2007. гпдину, щуп је резулуау
спрпвпђеоа мјера енергеуске ефикаснпсуи.
У секупру сапбраћаја је збпг ппвећаоа брпја впзила дпщлп дп ппвећаоа ппурпщое енергије у ппдсекупру
пуунишких и кпмерцијалних впзила, и уп за 339,83 МWh (2,09%). У ппдсекупру јавнпг превпза ппурпщоа
енергије смаоена је за 304,03 МWh (59,87%), а у ппдсекупру впзила у надлежнпсуи Ппщуине ппвећана је за
2.176,23МWh (165,52 %) збпг ппвећаоа брпја впзила у надлежнпсуи Ппщуине. Збпг щиреоа мреже јавне
расвјеуе, ппурпщоа енергије у пвпм секупру већа је за 26,65 МWh (25,65%) у пднпсу на 2007. гпдину.
Ппређеое ппурпщое енергије у размаураним секуприма у укупнпм базнпм и кпнуплнпм инвенуару
приказанп је на нареднпм дијаграму.
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35.000,00

Ппређеое базнпг и кпнурплнпг инвенуара пп секуприма (финална енергија)

30.000,00
25.000,00
20.000,00
t CO₂

15.000,00
10.000,00
5.000,00
Јавне зграде у
власнищуву
Ппщуине
2007

1.106,35

Јавне зграде
кпје нису у
власнищуву
Ппщуине
1.397,42

2021

1.486,40

1.369,86

Суамбене
зграде

Јавна расвјеуа

Впзила у
надлежнпсуи
Ппщуине

Јавни превпз

Пуунишка и
кпмерцијална
впзила

31.715,37

103,90

106,47

507,82

16.248,51

24.530,60

130,55

282,69

203,78

16.588,34

Дијаграм 5-35: Графички приказ прпмјена пптрпшое финалне енергије пп разматраним сектприма у базнпј и
кпнтрплнпј гпдини

5.3.2 Прпмјене ушещћа сектпра у укупним емисијама CO2у перипду 2007.–2021.
гпдина
Ппређеое емисија CO2из базнпг и кпнурплнпг инвенуара ппказује да су емисије CO2на ппдрушју ппщуине
Пеурпвп у кпнурплнпј 2021. гпдини за 27,21%маое у пднпсу на емисије за базну 2007. гпдину. Приказ
прпмјена укупних емисија CO2и ушещћа размаураних секупра у укупним емисијама, у перипду пд базне дп
кпнурплне гпдине, дау је у нареднпј уабели.
БАЗНИ ИНВЕНТАР
у 2007. гпдини
СЕКТПРИ

ЗГРАДАРСТВП И ЈАВНА РАСВЈЕТА
Јавне зграде у власнищуву
Ппщуине
Јавне зграде кпје нису у
власнищуву Ппщуине
Суамбене зграде
Јавна расвјеуа
САПБРАЋАЈ
Впзила у надлежнпсуи Ппщуине
Јавни превпз
Пуунишка и кпмерцијална впзила
УКУПНП

КПНТРПЛНИ ИНВЕНТАР
у 2021. гпдини

ПСТВАРЕНП СМАОЕОЕ
ЕМИСИЈА CO₂

Емисије CO₂
*tCO₂+

Ушещће
ппјединих
секупра
[%]

Емисије
CO₂
*tCO₂+

Ушещће
ппјединих
секупра *%+

Емисије
CO₂
*tCO₂+

Смаоеое
емисија CП₂ пп
секуприма *%+

435,35

2,52

767,72

6,10

-332,37

-76,35

530,22

3,07

520,50

4,14

9,72

1,83

11.893,15
78,96

68,78
0,46

6.765,42
99,22

53,75
0,79

5.127,73
-20,26

43,11
-25,65

27,90
135,59
4.190,05
17.291,22

0,16
0,78
24,23
100,00

75,41
54,41
4.303,73
12.586,40

0,60
0,43
34,19
100,00

-47,51
81,18
-113,67
4.704,81

-170,30
59,87
-2,71

27,21%

Табела5-46: Ппређеое укупних емисија CO2 и емисија из разматраних сектпра у базнпј и кпнтрплнпј гпдини

Највеће смаоеое емисија псуваренп је у секупру зградарсува, нарпшиуп у ппдсекупру суамбених зграда гдје
су емисије CO2 смаоене за 5.127,73tCO2 пднпснп за 43,11% у пднпсу на суаое у базнпј гпдини. Прелазак на
кприщћеое екплпщки прихвауљивијих енергенауа за гријаое и спрпвпђеое мјера енергеуске ефикаснпсуи
на пмпуашу зграда, највећи су разлпг пвпг смаоеоа. Анкеуа је ппказала да највећи брпј дпмаћинсуава,
приближнп 70%, за загријаваое свпјих суамбених јединица кприсуи индивидуалне пећи без ценуралнпг
развпда, а кап енергену кприсуе кпмбинацију угљаи дрва. У ппсмауранпм перипду је 3% анкеуираних
дпмаћинсуава прпмијенилп енергену уе сада умјесуп угља кприсуе дрвну бипмасу, а 7% је индивидуалне
пећи на угаљ и дрва замијенилп ефикаснијим ценуралним сисуемпм гријаоа са исуим енергенуима. У пвпм
перипду је 55,73% испиуаника реализпвалп најмаое једну мјеру на пмпуашу суамбене јединице (замјена
супларије, изплација фасаде).
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Емисије CП2из ппдсекупра јавних зграда у власнищуву Ппщуине у 2021. гпдини веће су за 332,37 tCO2
пднпснп за 76,35 % у пднпсу на 2007. гпдину, збпг ури нпве зградекпје су изграђене у перипду 2007.-2021. У
упм перипду су мјере енергеуске ефикаснпсуи спрпведене на ури јавне зграде у власнищуву Ппщуине
2
2
2
(замјена 175,00 m ваоске супларије уе упплпуна изплација 745,00 m ваоских зидпва и 548,00 m
сурпппва/крпвпва). У јавним зградама кпје нису у власнищуву Ппщуине, емисије CП2 су смаоене за 9,72 tCO2
пднпснп за 1,83% у пднпсу на 2007. гпдину. У ппсмауранпм перипдумјере унапређеоа сисуема гријаоа у
пвпм ппдсекупру нису реализпване. На ури јавних зграде спрпведене су мјере енергеуске ефикаснпсуи на
2
2
пмпуашу (замјена 206,00 m ваоске супларије, упплпуна изплација 619,00 m ваоских зидпва).
У секупру сапбраћаја су емисије CП2 смаоене у ппдсекупру јавнпг превпза (за 81,18 tCO2 или за 59,87%), щуп
је резулуау смаоеоа пбима јавнпг превпза. У ппдсекупру впзила у надлежнпсуи Ппщуине емисије су
ппвећане за 47,51 tCO2 пднпснп за 170,30%, а у ппдсекупру пуунишких и кпмерцијалних впзила за 113,67 tCO2
пднпснп за 2,71%. Ппвећаое емисија пдраз је ппвећанпг брпја впзила.
Збпг щиреоа мреже јавне расвјеуе, у 2021. гпдини су емисије CП2 у пвпм секупру веће за 20,26 tCO2 или за
25,65% у пднпсу на 2007. гпдину.
Ппређеое апсплууних вриједнпсуи емисија CП2 у размаураним секуприма у укупнпм базнпм и кпнурплнпм
инвенуару приказанп је на нареднпм дијаграму.
Ппређеое базнпг и кпнурплнпг инвенуара емисија емисија CO₂ пп секуприма
12.000,00
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Дијграм5-36: Графички приказ прпмјена емисија CО2 из разматраних сектпра у базнпј и кпнтрплнпј гпдини

5.3.3 Прпмјене ушещћа енергената у укупнпј пптрпщои финалне енергије у перипду
2007.–2021.
У перипду 2007.-2021. дпщлп је дп знашајнијих прпмјена ушещћа ппјединих енергенауа у укупнпј ппурпщои
финалне енергије на ппдрушју ппщуине Пеурпвп. Приказ пвих прпмјена дау је у нареднпј уабели.
БАЗНИ ИНВЕНТАР
у 2007. гпдини
ЕНЕРГЕНТИ

Елекуришна енергија
Прирпдни гас
Лпж уље
Дизел
Мпупрни бензин
Лигниу

КПНТРПЛНИ ИНВЕНТАР у 2021.
гпдини

Финална
енергија
[MWh]

Ушещће
ппјединихенергенауа
[%]

Финална
енергија
[MWh]

Ушещће
ппједиихенергенауа
[%]

1.122,51
355,32
204,31
8.594,72
8.268,07
11.944,02

2,19
0,69
0,40
16,79
16,15
23,33

1.636,04
355,32
11.922,93
3.665,81
9.684,23

3,67
0,80
0,00
26,74
8,22
21,72

ПСТВАРЕНП
СМАОЕОЕ
ППТРПШОЕ ЕНЕРГИЈЕ
Смаоеое
Финална
ппурпщое
енергија
енергије
[MWh]
[%]
-513,53
-45,75
0,00
204,31
100,00
-3.328,21
-38,72
4.602,26
55,66
2.259,79
18,92
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БАЗНИ ИНВЕНТАР
у 2007. гпдини
ЕНЕРГЕНТИ

Мрки угаљ
Бипмаса
Тешни нафуни гас
УКУПНП

КПНТРПЛНИ ИНВЕНТАР у 2021.
гпдини

Финална
енергија
[MWh]

Ушещће
ппјединихенергенауа
[%]

Финална
енергија
[MWh]

Ушещће
ппједиихенергенауа
[%]

11.944,02
8.752,85
51.185,83

23,33
17,10
0,00
100,00

9.684,23
6.157,58
1.486,07
44.592,23

21,72
13,81
3,33
100,00

ПСТВАРЕНП
СМАОЕОЕ
ППТРПШОЕ ЕНЕРГИЈЕ
Смаоеое
Финална
ппурпщое
енергија
енергије
[MWh]
[%]
2.259,79
18,92
2.595,26
29,65
-1.486,07
-100,00
6.593,60
12,88

Табела 5-47: Ппређеое укупне пптрпшое финалне енергије и енергије из разматраних енергената у базнпј и
кпнтрплнпј гпдини

У ппсмауранпм перипду је ппурпщоа угља (лигниуа и мркпг угља) смаоена за 4.519,58 МWh пднпснп за
37,84% у пднпсу на ппурпщоу пвпг енергенуа у 2007. гпдини, дпк је ппурпщоа енергије из бипмасе смаоена
за 29,65%. Пвп смаоеое резулуау је спрпвпђеоа мјера енергеуске ефикаснпсуи на пмпуашу зграда. Према
резулуауима анкеуираоа дпмаћинсуава, у перипду пд 2007. дп 2021. гпдине 55,73% испиуаника реализпвалп
јенајмаое једну мјеру (замјена ваоске супларије, уермпизплација зидпва и сурпппва). У исупм перипду на
2
јавним зградама из пба ппдсекупра замијеоенп је укупнп 371,00 m ваоске супларије и ппсуављена је
2
2
уермпизплација на укупнп 1.364,00 m ваоских зидпва и на 548,00 m сурпппва.
У 2021гпдини је на ппдрушју ппщуине Пеурпвп смаоенаппурпщоа енергије из лпж уља за 204,31 МWh
(100%), а псуваренп је ппвећаое ппурпщоа елекуришне енергије за 513,53 МWh (45,75%).
Напредак уехнплпгије впзила кпја кап ппгпнскп гпривп кприсуе дизел у перипду између базне и кпнурплне
гпдине ппвећава удип впзила кпја кприсуе пвп ппгпнскп гпривп и дпвпди дп ппвећаоа оегпве ппурпщое за
3.328,21 МWh (38,72%). С пбзирпм на укупнп смаоеое ппурпщое енергије, у пвпм перипду дплази дп
смаоеоа ппурпщое енергије дпбивене сагпријеваоем мпупрнпг бензина за 55,66%. Такпђе је дпщлп дп
уппуребе уешнпг нафунпг гаса кап ппгпнскпг гприва и у ппдсекупру пуунишких и кпмерцијалних впзила.
Ппређеое ппурпщое енергије из размаураних енергенауа у укупнпм базнпм и кпнуплнпм инвенуару
приказанп је на нареднпм дијаграму.
Ппређеое базнпг и кпнурплнпг инвенуара пп енергенуима (финална енергија)
12.000,00
10.000,00

t CO₂

8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
Елекуришн
а енергија
2007 1.122,51
2021

1.636,04

Прирпдни
гас
355,32

Лпж уље
204,31

355,32

-

Дизел

Лигниу

Мрки угаљ

Бипмаса

8.594,72

Мпупрни
бензин
8.268,07

11.944,02

11.944,02

8.752,85

Тешни
нафуни гас
-

11.922,93

3.665,81

9.684,23

9.684,23

6.157,58

1.486,07

Дијаграм5-37: Графички приказпрпмјена у пптрпшои разматраних енергената у базнпј и кпнтрплнпј гпдини

5.3.4 Прпмјене ушещћа енергената у укупним емисијама CП2 у перипду 2007.-2021.
Ппређеое емисија CП2 у базнпм и кпнурплнпм инвенуару ппказује да су у 2021. гпдини емисије CП2 на
ппдрушју ппщуине Пеурпвп смаоене за 27,21% у пднпсу на 2007. гпдину. У нареднпј уабели приказане су
прпмјене укупних емисија CП2 и емисија из размаураних енергенауа, псуварене у перипду 2007.-2021.
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ЕНЕРГЕНТИ

Елекуришна енергија
Прирпдни гас
Лпж уље
Дизел
Мпупрни бензин
Лигниу
Мрки угаљ
Бипмаса
Тешни нафуни гас
UKUPNO

БАЗНИ ИНВЕНТАР
у 2007. гпдини
Ушещће
Емисије
ппјединих
CO₂
енергенауа
*tCO₂+
%]
853,11
4,93
82,08
0,47
54,55
0,32
2.294,79
13,27
2.058,75
11,91
4.347,62
25,14
4.072,91
23,55
3.527,40
20,40
0,00
17.291,22
100,00

КПНТРПЛНИ ИНВЕНТАР у 2021.
гпдини

ПСТВАРЕНП СМАОЕОЕ
ЕМИСИЈА CO₂

Емисије
CO₂
*tCO₂+

Ушещће
ппјединихенергенауа
[%]

Емисије
CO₂
*tCO₂+

Смаоеое
емисија CO₂
[%]

1.243,39
82,08
3.183,42
912,79
3.525,06
3.302,32
337,34
12.586,40

9,88
0,65
0,00
25,29
7,25
28,01
26,24
0,00
2,68
100,00

-390,28
54,55
-888,63
1.145,96
822,56
770,59
3.527,40
-337,34
4.704,81

-45,75
0,00
100,00
-38,72
55,66
18,92
18,92
100,00
-100,00

27,21

Табела5-48 Ппређеое укупних емисија CО2 и емисија из разматраних енергената у базнпј и кпнтрплнпј гпдини

У 2021. гпдини емисије CП2 насуале сагпријеваоем угља изнпсе 1593,15 tCO2 пднпснп 37,84%, пд шега се на
смаоеое емисија из лигниуапднпси 822,56 tCO2пднпснп 18,92% у пднпсу на суаое у 2007. гпдини, дпк су
емисије из мркпг угља смаоене за 770,59 tCO2пднпснп за 18,92%. Пва смаоеоа резулуау су спрпвпђеоа
мјера енергеуске ефикаснпсуи у суамбеним и јавним зградама, уе кприщћеоа ефикаснијих и екплпщки
прихвауљивијих сисуема гријаоа.
Дп знашајне прпмјене дпщлп је и у емисијама CП2 из бипмасе. С пбзирпм да у 2007. гпдини у Републици
Српскпј јпщ нису били испуоени криуеријуми пдрживе прпизвпдое пгревнпг дрвеуа, щуп је наведенп и у
Сурауегији развпја щумарсува Републике Српске 2011.-2021., приликпм прпрашуна кпји се пднпсип на базну
гпдину је пвај енергену сврсуан у кауегприју непдрживе дрвне масе за кпју је прпписан пдређени емисипни
факупр. У 2009. гпдини је предузеће ЈПШ Шуме Републике Српске успјещнп заврщилп прпцес серуификације
и дпбилп FSC церуификау кпји издаје Forest Stewardship Council, кпјим се ппуврђује да пвп предузеће
испуоава криуеријуме пдрживпг управљаоа щумама на ппдрушју Републике Српске и пдрживе прпизвпдое
дрвеуа. Збпг упга је за прпрашуне за кпнурплну гпдину узеуа вриједнпсу пвпг кпефицијенуа једнака нули.
У 2021. гпдини на ппдрушју ппщуине Пеурпвп емисије CП2 из елекуришне енергије ппвећане су за 45,75% или
390,28 tCП2, дпк су емисије из лпж уља смаоене за 100% пднпснп за 54,55 tCП2.
У 2021. гпдини се у пднпсу на базну гпдину биљежи ппвећаое емисија CП2 из сагпријеваоа дизелскпг гприва
за 38,72%, уе смаоеое за 55,66% из сагпријеваоа бензина. У пвпм перипду дпщлп је дп
ппвећаоекприщћеоа уешнпг гаса кап ппгпнскпг гприва у ппдсекупру привауних и кпмерцијалних впзила, па
су у 2021. емисије из пвпг енергенуа ппвећане за 337,34 tCП2.
Ппређеое апсплууних вриједнпсуи емисија CП2 из размаураних енергенауа у базнпј и кпнурплнпј гпдини
приказанп је на нареднпм дијаграму.
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Ппређеое базнпг и кпнурплнпг инвенуара емисија CO₂ пп енергенуима
4.500,00
4.000,00
3.500,00

t CO₂

3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
Елекуришн
а енергија
2007
853,11
2021

1.243,39

Прирпдни
гас
82,08

Лпж уље

Дизел

Лигниу

Мрки угаљ

Бипмаса

2.294,79

Мпупрни
бензин
2.058,75

4.347,62

4.072,91

3.527,40

Тешни
нафуни гас
-

54,55

82,08

-

3.183,42

912,79

3.525,06

3.302,32

-

337,34

Дијграм5-38: Графички приказ прпмјена емисија CО2 из разматраних енергената у базнпј и кпнтрплнпј гпдини

5.4 Прпјекције нивпа ппстизаоа ппстављенпг циља смаоеоа
емисијаCO2дп 2030. гпдине без интензивнијег ушещћа Ппщтине
Петрпвп у планираоу и реализацији мјера
У пвпм ппглављу изврщена је прпцјена мпгућег смаоеоа ппурпщое финалне енергије и припадајућих
емисијаCO2 дп 2030. гпдине, у сиууацији насуавка дпсадащоих урендпва у размаураним секуприма и
ппдсекуприма (engl. Business as Usual – BaU), без инуензивнијег ушещћа Ппщуине Пеурпвп и без реализације
дпдауних мјера енергеуске ефикаснпсуи.

5.4.1 Прпјекција емисија CO2из сектпра зградарства дп 2030. гпдине
При пдређиваоу прпјекције емисија CO2 у 2030. гпдини из ппдсекупра јавних зграда у власнищуву Ппщуине и
јавних зграда кпје нису у власнищуву Ппщуине, у пбзир је узеуа шиоеница да енергеуска пбнпва пвих зграда
захуијева сисуемскп планираое и велика финансијска улагаоа, у кпјима у великпј мјери мпра ушесувпвауи и
самаПпщуина Пеурпвп. Збпг упга би ппурпщоа енергије у 2030. гпдини за сценарип без дпдауних мјера
Ппщуине у пвим ппдсекуприма псуала на нивпу ппурпщое енергије у 2021. гпдини, кап и припадајуће
емисијеCO2.
ЈАВНЕ ЗГРАДЕ

ППТРПШОА ЕНЕРГИЈЕ*MWh+
2007. гпд

ЕМИСИЈЕ *tCO2]

2021. гпд

2030. гпд

2007. гпд

2021. гпд

2030. гпд

1.486,40

1.486,40

435,35

767,72

767,72

1.369,86

1.369,86

530,22

520,50

520,50

ЈАВНЕЗГРАДЕУВЛАСНИШТВУППШТИНЕ
Сценарип без дпдауних мјера

1.106,35

ЈАВНЕЗГРАДЕКПЈЕ НИСУ УВЛАСНИШТВУППШТИНЕ
Сценарип без дпдауних мјера

1,397,42

Табела5-49: Прпјекција гпдишое пптрпшое енергије и емисија CO2 дп 2030. гпдине у ппдсектприма јавних зграда за
сценарип без дпдатних мјера

Пснпву за пдређиваое прпјекције смаоеоа емисија CO2 дп 2030. гпдини из ппдсекупра суамбених зграда
предсуављап је дпсадащои уренд смаоеоа емисија, пдређен спремнпщћу грађана на сампиницијауивнп
улагаое у мјере енергеуске ефикаснпсуи на свпјим суамбеним јединицама, кпмбинпван са ппвећаоем
емисија збпг ууицаја нпвих суамбених зграда кпје ће биуи изграђене у нареднпм перипду, зауим уренд
исељаваоа суанпвнищува, уе маоа куппвна мпћ препсуалих дпмаћинсуава кпја дп сада нису реализпвала
мјере енергеуске ефикаснпсуи. Резулуауи пвпг прпрашуна приказани су у нареднпј уабели.
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СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ
Сценарип без дпдауних мјера

ППТРПШОА ЕНЕРГИЈЕ *MWh+

ЕМИСИЈЕ *tCO2]

2007. гпд

2021. гпд

2030. гпд

2007. гпд

2021. гпд

2030. гпд

31.715,37

24.530,60

19.001,72

11.893,15

6.765,42

5.563,13

Табела 5-50: Прпјекција гпдишое пптрпшое енергије и емисија CO2 дп 2030. гпдине у ппдсектпру стамбених зграда за
сценарип без дпдатних мјера Општине

5.4.2 Прпјекција емисија CO2за сектпр сапбраћаја дп 2030. гпдине
Највећи ууицај на уренд креуаоа емисија у секупру сапбраћаја имају уржищуе впзила, навике и живпуни
суандард суанпвнищува, уе унапређеоа на сапбраћајнпј инфрасурукуури кпја дппринпсе квалиуеунијем и
ефикаснијем пдвијаоу сапбраћаја, а уиме и смаоеоу емисија CO2. Пд 2019. гпдине у Бпсни и Херцегпвини је
забраоен увпз впзила екплпщке кауегприје исппд EURO 5, са циљем ппбпљщаоа исправнпсуи впзила,
смаоеоа несрећа на пууевима, уе смаоеоа загађеоа ваздуха и емисија CO2. Имајући у виду да је прпсјешна
суарпсу впзила регисурпваних на ппдрушју ппщуине Пеурпвп 14 гпдина, и да је самп нещуп вище пд 10%
впзила кауегприје EURO 5 и EURO 6, мпже се пшекивауи да ће се кап резулуау пве забране ефикаснпсу впзила
у нареднпм перипду знаунп ппбпљщауи.
Прпрашун емисија CO2 за сценарип без предузимаоа дпдауних мјера Ппщуине врщен је узимајући у пбзир
уренд креуаоа емисија CO2 у дпсадащоем перипду пд 2007. дп 2021. гпдине, уе урендпве ппвећаоа брпја
впзила у нареднпм перипду са једне суране, уе ппвећаоа ефикаснпсуи впзила и смаоеоа специфишнпг
пређенпг пууа са друге суране. Резулуауи пвпг прпрашуна приказани су у нареднпј уабели.
САПБРАЋАЈ
Сценарип без дпдауних мјера

ППТРПШОА ЕНЕРГИЈЕ [MWh]

ЕМИСИЈЕ [tCO2]

2007. гпд

2021. гпд

2030. гпд

2007. гпд

2021. гпд

2030. гпд

16.862,79

17.074,82

15.871,16

4.353,54

4.443,55

4.172,09

Табела5-51: Прпјекција гпдишое енергије и емисија CO2дп 2030. гпдине у сектпру сапбраћаја за сценарип без дпдатних
мјера Општине

5.4.3 Прпјекција емисија CO2из сектпра јавне расвјете дп 2030. гпдине
Сисуем јавне расвјеуе у ппщуини Пеурпвп укљушује укупнп 804 свјеуиљки, при шему су у
сурукуурикприщћених извпра свјеула са 12% засуупљени енергеуски нискпефикасни извпри свјеулпсуи на
елекуришнп пражоеое (живини, науријеви, меуал-халпгени), зауим највећи дип извпра свјеулпсуи спада у
кауегприју нещуп ефикаснијих флупкпмпакуних извпра (80%), дпк су виспкпефикасни LED извпри свјеула
засуупљени са уек 8%. Псим упга, свјеуиљке са извприма свјеулпсуи на елекуришнп пражоеое ппремљене су
са нискпефикасним елекурпмагнеуним предсппјним уређајима. Ппкривенпсу урбаних зпна сисуемпм јавне
расвјеуе изнпси 60%, а руралних 50%. Прпсјешнп дневнп вријеме рада расвјеуе упкпм гпдине је 10 сауи.
С пбзирпм на ппвећаое укупнпг брпја свјеуиљки пд укупнп 66,1% уз исупвременп смаоеое укупне
ппурпщое елекуришне енергије у јавнпј расвјеуи у пд 16,12% за цијели преухпдни пеупгпдищои перипд
(2015.-2020.), мпделирани прпрашун врщен је узимајући у пбзир уренууни суепен ппкривенпсуи уериуприје
ппщуине (прпсјек за цјелпкупну уериуприју ппщуине пд cca 55%), уе сурауещку прпјекцију ппрасуа брпја
свјеуиљки усљед щиреоа мреже са садащоих 804 свјеуиљки на 1.189 свјеуиљки у 2030. гпдини (5% гпдищое
за перипд 2020.-2025., а зауим 3% гпдищое за перипд 2025.-2030.). Резулуауи пвпг прпрашуна приказани су у
нареднпј уабели.
ЈАВНА РАСВЈЕТА
Сценарип без дпдауних мјера

ППТРПШОА ЕНЕРГИЈЕ [MWh]

ЕМИСИЈЕ [tCO2]

2007. гпд.

2021. гпд.

2030. гпд.

2007. гпд.

2021. гпд.

2030. гпд.

103,90

130,55

259,17

78,96

99,22

196,97

Табела5-52: Прпјекција гпдишое пптрпшое енергије и емисија CO2дп 2030. гпдине у сектпру јавне расвјетеза
сценарип без дпдатних мјера

Прпјекција ппурпщое елекуришне енергије у 2030. гпдини за сценарип без предузимаоа мјера, али
укљушујући расу брпја свјеуиљки и расу ппурпщое усљед щиреоа мреже, изнпси 259,17 MWh/гпд, щуп даје
емисије CO2у висини пд1196,97 tCO2/гпд.
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5.4.4 Прпјекција укупнпг инвентара емисијаCO2дп 2030. гпдине
Укупне емисијеCO2 у 2030. гпдини за све размауране секупре, у сиууацији насуавка дпсадащоих урендпва
пднпснп за преуппсуављени сценарип без реализације дпдауних сисуемских мјера енергеуске ефикаснпсуи
приказане су у нареднпј уабели.
Емисије CO2 [tCO2]
2030. гпдина
Базна 2007. гпдина
(BaU сценарип)

СЕКТПРИ
ЗГРАДАРСТВП И ЈАВНА РАСВЈЕТА
Јавне зграде у власнищуву Ппщуине
Јавне зграде кпје нису у власнищуву Ппщуине
Суамбене зграде
Јавна расвјеуа
САПБРАЋАЈ
Впзила у надлежнпсуи Ппщуине
Јавни превпз
Пуунишка и кпмерцијална впзила
УКУПНП
СМАОЕОЕ ЕМИСИЈА У ПДНПСУ НА БАЗНУ ГПДИНУ

435,35
530,22
11.893,15
78,96

767,72
520,50
5.563,13
196,97

27,90
135,59
4.190,05
17.291,22

75,41
75,36
4.021,09
11.220,41
35,11%

Табела5-53: Збирна прпјекција гпдишоих емисијаCO2 дп 2030. гпдине у свим сектприма за сценарип без дпдатних
мјера Општине

Пва табела јаснп ппказује да би у ситуацији наставка дпсадащоих трендпва у разматраним сектприма, те
без интензивнијег ушещћа Ппщтине Петрпвп у реализацији дпдатних мјера енергетске ефикаснпсти,
укупнп смаоеое емисија СП2 у 2030. гпдини изнпсилп 35,11% у пднпсу на стаое емисија у базнпј 2007.
гпдини, щтп је исппд ппстављенпг циља пд најмаое 40%. Пвај резултат ппказује да се без интензивнијег
ушещћа Ппщтине Петрпвп у системскпм планираоу, реализацији и финансираоу дпдатних мјера
енергетске ефикаснпсти ппстављени циљ не мпже ппстићи.

5.5 План мјера Ппщтине Петрпвп за ппстизаое ппстављенпг циља
смаоеоа емисијаCO2 дп 2030. гпдине
Из прпрашуна и анализа размаураних у преухпдним ппглављима мпже се закљушиуи да највеће ушещће у
емисијама CO2,и у базнпј и у кпнурплнпј 2021. гпдини имају секупр зградарсува (нарпшиуп ппдсекупр
суамбених зграда) и секупр сапбраћаја (нарпшиуп ппдсекупр пуунишких и кпмерцијалних впзила). Ппщуина
Пеурпвп не мпже знашајније ууицауи на смаоеое емисија из пуунишких и кпмерцијалних впзила, јер су за
спрпвпђеое мјера кпја знашајније ууишу на смаоеое емисија из пвпг ппдсекупра надлежни енуиуеуски и
државни нивпи власуи. Збпг упга је при изради плана мјера за смаоеое емисија CO 2 дп 2030. гпдине највећа
пажоа ппсвећена управп ппдсекупру суамбених зграда, у кпјем су све планиране мјере пд кљушнпг знашаја.
Треба исуаћи да је и планирана међусекупрска мјера МС-1 (Кпнуинуирана едукација релевануних
заппсленика Ппщуине и припадајућих јавних ппдузећа п закпнским пбавезама у пбласуи сисуемскпг
управљаоа енергијпм) пд кљушнпг знашаја за успјещну реализацију мјера планираних за све размауране
секупре и ппдсекупре. Лисуа свих планираних мјера приказана је у нареднпј уабели.
Међусекупрске мјере
МС-1

Кпнуинуирана едукација релевануних заппсленика Ппщуине и припадајућих јавних предузећа п закпнским
пбавезама у пбласуи сисуемскпг управљаоа енергијпм

Мјере у секупру зградарсува – ппдсекупр суамбених зграда
СЗ-1

Инфпрмисаое јавнпсуи п неппхпднпсуи ублажаваоа климауских прпмјена и кпнуинуирана едукација
грађана п пракуишним аспекуима енергеуске ефикаснпсуи

СЗ-2

Ппбпљщаое енергеуских каракуерисуика ппсупјећих и уградоа нпвих енергеуски ефикасних сисуема
гријаоа у суамбеним зградама индивидуалнпг суанпваоа

Мјере у секупру зградарсува – ппдсекупр јавних зграда у власнищуву Ппщуине Пеурпвп
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ЈЗП-1

Инуегрална енергеуска пбнпва јавних зграда у власнищуву Ппщуине у кпјима се кап енергену за гријаое
кприсуе фпсилна гприва

Мјере у секупру зградарсува – ппдсекупр јавних зграда кпје нису у власнищуву Ппщуине Пеурпвп
ЈЗД-1

Ушещће у инуегралнпј енергеускпј пбнпви јавних зграда кпје нису у власнищуву Ппщуине у кпјима се кап
енергену за гријаое кприсуе фпсилна гприва

Мјере у секупру сапбраћаја – ппдсекупр впзила у надлежнпсуиПпщуине Пеурпвп
СГ-1

Набавка елекуришних впзила у надлежнпсуи Ппщуине Пеурпвп

Мјере у секупру јавне расвјеуе
ЈР-1

Замјена енергеуски неефикасних расвјеуних уијела са виспкппефикасним и екплпщки прихвауљивијим
расвјеуним уијелима
Табела5-54: Мјере енергетске ефикаснпсти Општине Петрпвп за ппстизаое ппстављенпг циља смаоеоа
емисијаCO2 дп 2030. гпдине

5.5.1 Међусектпрске мјере
Редни брпј мјере
Назив мјере
Нпсилац реализације
Партнери у реализацији

МС-1 /Кљушна мјера
Кпнтинуирана едукација релевантних заппсленика Ппщтине Петрпвп и припадајућих
јавних предузећа п закпнским пбавезама у пбласти системскпг управљаоа енергијпм
Ппщуина Пеурпвп



Фпнд за защуиуу живпуне средине и енергеуску ефикаснпсу Републике Српске
Прганизације и кпмпаније лиценциране за врщеое едукација у пвпј пбласуи

Перипд реализације

2021 – 2030.

Ущтеда (MWh)

n/a

Смаоеоа емисије (tCO2)

n/a

Укупна инвестиција (KM)

50.000

Мпгући извпр
финансијских средстава
за реализацију мјере
Кратки ппис мјере
/кпментари





Бучеу Ппщуине Пеурпвп
Бучеу Републике Српске
Међунарпдне развпјне прганизације (UNDP, GIZ, EU, владе и амбасаде ппјединих
земаља, иуд.)

Циљ мјере је кпнуинуиранп јашаое ппсупјећих инсуиууципналних капациуеуа Ппщуине
Пеурпвп и јавних предузећа шији псниваш је Ппщуина Пеурпвп, за сисуемскп управљаое
енергијпм у свим секуприма ппурпщое финалне енергије nа ппдрушју ппщуине (зградарсувп,
јавна расвјеуа, впдпснабдијеваое, сапбраћај, управљаое пупадпм, иуд). Теме едукације
пднпсе се на закпнске пбавезе јавних инсуиууција за увпђеое енергеускпг меначменуа,
прпписанеЗакпнпм п енергеускпј ефикаснпсуи Републике Српске (Службени гласник РС бр.
51
59/13), кпјим се усппсуавља:

oквир за инуегрисан и сисуемауишан присууп eнeргeускпј eфикaснoсуи,

бoљe кoрищћeоe пoсуojeћих eнeргeуских дoбaрa,

мjeрeоe, дoкумeнуoвaоe, ппређеое резулуауа и извjeщуaвaоe o пoбoљщaоу
eнeргeуске ефикаснпсуи,

урaнспaрeнунoсу и размјена искусуава o кприщћеоу eнeргeуских рeсурсa,

нajбoљe прaксe кприщћеоа eнeргиjе и раципналнпг управљаоа eнeргиjoм,

прoцjeне приoриуeуа у примјени мјера за ппбпљщаое eнeргeуске eфикaснпсуи,

криуеријуми енергеуске ефикаснпсуи у ппсуупцима нaбaвке рпбе и услуга, и

пoбoљщaоa у кприщћеоу eнeргиjе кпја се пднпсе на прojeкуе зa смaоeоe eмисиje
гaсoвa кпји изазивају ефекау суаклене бащуе.
Наведена едукација ће се спрпвпдиуи крпз присусувп именпваних енергеуских меначера на
едукацијама кпје прганизујуФпнд за защуиуу живпуне средине и енергеуску ефикаснпсу
Републике Српске, Минисуарсувп за прпсупрнп уређеое, грађевинарсувп и екплпгију

51

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/eef/Documents/ZakonEE5913.pdf
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Републике Српске и Минисуарсувп енергеуике и рударсува Републике Српске, уе
прганизпваое едукација пд суране Ппщуине кпје ће за заппсленике Ппщуине и јавних
предузећа врщиуи лиценциране кпмпаније.

5.5.2 Мјере за смаоеое емисијаCO2 из сектпра зградарства
5.5.2.1

Мјере у ппдсектпру стамбених зграда

Редни брпј мјере

СЗ-1 /Кљушна мјера

Назив мјере
Нпсилац реализације
Партнери у реализацији

Инфпрмисаое јавнпсти п неппхпднпсти ублажаваоа климатских прпмјена и
кпнтинуирана едукација грађана п практишним аспектима енергетске ефикаснпсти
Пдјељеое за прпсупрнп уређеое, суамбенп кпмуналне ппслпве





Псуала релевануна пдјељеоа Ппщуине Пеурпвп
Прганизације цивилнпг друщува
Мјесне заједнице ппщуине Пеурпвп
Минисуарсувп за прпсупрнп уређеое, грађевинарсувп и екплпгију Републике Српске

Перипд реализације

2021 – 2030.

Ущтеда(MWh)

n/a

Смаоеоа емисије(tCO2)

n/a

Укупна инвестиција(KM)

50.000

Мпгући извпр
финансијских средстава
за реализацију мјере
Кратки ппис мјере
/кпментари






Бучеу Ппщуине Пеурпвп;
Бучеу Републике Српске;
Фпнд за защуиуу живпуне средине и енергеуску ефикаснпсу Републике Српске;
Међунарпдне развпјне прганизације (UNDP, EU, владе и амбасаде ппјединих земаља)

Мјера пбухвауа инфпрмисаое јавнпсуи п знашају енергеуске ефикаснпсуи кап средсува за
ублажаваое климауских прпмјена, и ппдсуицаое грађана на спрпвпђеое мјера енергеуске
ефикаснпсуи у свпјим суамбеним јединицама. Пва мјера има двпсуруки циљ, и уп:

Мпуивисаое грађана за ушещће у јавним ппзивима Ппщуине Пеурпвп у пквиру мјера
енергеуске пбнпве суамбених зграда индивидуалнпг суанпваоа планираних пвим
дпкуменупм у ппдсекупру суамбених зграда, и уехнишка ппдрщка апликануима и
пдабраним кприсницима; и

Мпуивисаое грађана за сампсуалнп спрпвпђеое мјера енергеуске ефикаснпсуи у
свпјим суамбеним јединицама, какп у суамбеним зградама индивидуалнпг суанпваоа
уакп и у суанпвима у еуажнпм власнищуву пднпснп зградама кплекуивнпг суанпваоа.
Најважније уеме предвиђене едукације су: мпгуће мјере енергеуске ефикаснпсуи у
суамбеним зградама (мјере на пмпуашу зграде; енергеуски ефикаснп гријаое, хлађеое,
климауизација и расвјеуа; прпизвпдоа енергије из пбнпвљивих извпра; енергеуски
ефикасни уређаји); енергеуски и финансијски ефекуи мјера енергеуске ефикаснпсуи у
суамбеним зградама; распплпживпсу ппуребних мауеријала и ппреме на дпмаћем уржищуу;
мпгућнпсуи и услпви финансираоа мјера енергеуске ефикаснпсуи за грађане; сврха
енергеуских прегледа и серуификације уе распплпживпсу пвих услуга; иуд. Све уеме биће
пбјащоене на грађанима присуупашан и лакп разумљив нашин, и уп крпз акуивнпсуи кап нпр:
i.
ТВ и радип емисије (едукауивни серијали п енергеускпј ефикаснпсуи, кпнуакупрпграми уз гпсупваое сурушоака у наведеним пбласуима, и слишнп);
ii.
Акуивна кпмуникација са грађанима на веб-ппруалуПпщуине, гдје ће се
усппсуавиуи рубрика „енергеуска ефикаснпсу за грађане“, и прауећа фејсбук
сураница;
iii.
Пдржаваое едукауивних радипница за грађане;
iv.
Редпвнп пдржаваое манифесуације „Дани енергеуске ефикаснпсуи ппщуине
Пеурпвп“ на јавним прпсуприма, са предсуављаоем нпвих уехнплпгија и акууелних
мпгућнпсуи за грађане;
v.
Израда инфпрмауивних брпщура и леуака, и оихпвп ппсуављаое на щалуерима и
инфп-пулупвима релевануних служби Ппщуине и јавних инсуиууција.

62

Редни брпј мјере

СЗ-2 /Кљушна мјера

Назив мјере
Нпсилац реализације
Партнери у реализацији

Ппбпљщаое енергетских карактеристика ппстпјећих и уградоа нпвих енергетски
ефикасних система гријаоа у стамбеним зградама индивидуалнпг станпваоа
Пдјељеое за прпсупрнп уређеое, суамбенп кпмуналне ппслпве






Псуала релевануна пдјељеоа Ппщуине Пеурпвп
Власници суамбених зграда индивидуалнпг суанпваоа (ппрпдишних кућа)
Прганизације цивилнпг друщува
Мјесне заједнице ппщуине Пеурпвп
Минисуарсувп за прпсупрнп уређеое, грађевинарсувп и екплпгију Републике Српске

Перипд реализације

2021 -2030.

Ущтеда (MWh)

549,63

Смаоеоа емисије (tCO2)

324,70

Укупна инвестиција (KM)

300.000

Мпгући извпр
финансијских средстава
за реализацију мјере

Кратки ппис мјере
/кпментари

5.5.2.2








Бучеу Ппщуине Пеурпвп
Бучеу Републике Српске
Фпнд за защуиуу живпуне средине и енергеуску ефикаснпсу Републике Српске
Међунарпдне развпјне прганизације (UNDP, EU, владе и амбасаде ппјединих земаља)
Међунарпдне и дпмаће финансијске инсуиууције (EBRD, KfW, EIB, иуд)
Власуиуа средсува власника суамбених зграда индивидуалнпг суанпваоа

Мјера укљушује сљедеће акуивнпсуи (ппјединашнп или у пдгпварајућим кпмбинацијама) за
ппбпљщаое енергеуских каракуерисуика ппсупјећих или набавку нпвих сисуема за гријаое:
1. Ппбпљщаое ефикаснпсуи генераупра упплпуе и замјена енергенауа, пднпснп замјена
ппсупјећих кпулпва на фпсилна гприва са кпулпвима виспке енергеуске ефикаснпсуи на
бипмасу, или са упплпуним пумпама, иуд;
2. Ппуимизација и раципнализација дисурибууивне цијевне мреже, пумпних сисуема,
сигурнпсне ппреме и ппреме за регулацију сисуема ценуралнпг гријаоа, кап нпр.
замјена пумпи за ценуралнп гријаое нпвим елекурпнски регулисаним пумпама;
унапређеое уређаја за регулацију и управљаое сисуема; уградоа нискпуемперауурних
сисуема гријаоа и виспкпуемперауурних сисуема хлађеоа (ппднп гријаое и плафпнскп
хлађеое, кпмбинпваое с венуилаципним сисуемпм, пасивни расхладни сисуеми и
индукципни уређаји), иуд;
3. Уградоа енергеуски ефикасних сисуема гријаоа, венуилације и климауизације (HVAC);
4. Ппуимизација рада сисуема за климауизацију (циркулаципне пумпе и венуилаупри са
прпмјенљивим брпјем пбруаја; кприщћеое пупадне упплпуе ваздуха (рекуперауивни и
регенерауивни размјеоиваши упплпуе) и пупадне упплпуе кпндензације расхладних
уређаја; примјена уехнике нпћне венуилације зграда, иуд.
Прпрашун приказане ущуеде енергије, смаоеоа емисија CO 2 и укупне инвесуиције дп 2030.
гпдине базира се на замјени кпулпва на угаљ са кпулпвима на пелеу кпд 10 суамбених
зграда, щуп дп 2030. гпдине укљушује укупнп 100 зграда.

Мјере у ппдсектпру јавних зграда у власнищтву Ппщтине Петрпвп

Редни брпј мјере

ЈЗП-1

Назив мјере
Нпсилац реализације
Партнери у реализацији

Интегрална енергетска пбнпва јавних зграда у власнищтву Ппщтине у кпјима се кап
енергент за гријаое кпристе фпсилна гприва
Пдјељеое за прпсупрнп уређеое и суамбенп кпмуналне ппслпве





Псуале релевануне службе Ппщуине Пеурпвп
Инсуиууције смјещуене у зградама кпје су укљушене у мјеру
Прганизације цивилнпг друщува
Минисуарсувп за прпсупрнп уређеое, грађевинарсувп и екплпгију Републике Српске
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Перипд реализације

2022-2024.

Ущтеда (MWh)

756,84

Смаоеое емисија (tCO2)

292,23

Укупна инвестиција (KM)
Мпгућиизвпрфинансијск
ихсредставазареализациј
умјере

400.000






Кратки ппис мјере
/кпментари

5.5.2.3

Бучеу Ппщуине Пеурпвп
Бучеу Републике Српске
Фпнд за защуиуу живпуне средине и енергеуску ефикаснпсу Републике Српске
Међунарпдне развпјне прганизације (UNDP, EU, владе и амбасаде ппјединих земаља,
иуд)
Међунарпдне и дпмаће финансијске инсуиууције (EBRD, KfW, EIB, иуд)

Мјера пбухвауа инуегралну енергеуску пбнпву двије јавнe зградe у власнищуву Ппщуине,
кпје кап енергену за гријаое кприсуе фпсилна гприва, щуп укљушује:

Енергеуску пбнпву пмпуаша зграде (ппсуављаое упплпуне изплације ваоских зидпва,
крпва, и/или сурппа, и/или ппдпва, и замјену ппсупјеће ваоске супларије (прпзпра и
врауа) са супларијпм виспких енергеуских каракуерисуика); и

Замјену ппсупјећих кпулпва на фпсилна гприва са кпулпвима виспке енергеуске
ефикаснпсуи на бипмасу (пелеу).
У пквиру пве мјере инуегрална енергеуска пбнпва пбухвауа двије зграде за кпје
јепредвиђенп ппсуављаое уермпизплације на фасаду и сурпп, замјена ваоских пувпра и
2
2
замјена кпулпва, щуп пбухвауа укупнп 1.936,53m фасаде, 1.122,61m сурппа/крпва,
2
557,55m ваоске супларије и два кпула на пелеу.
За једнујавну зграду предвиђена је замјена ппсупјеће ваоске супларије и замјена кпула, щуп
2
пбухвауа укупнп 81,0m ваоске супларије и једпгкпула на пелеу, дпк је за другу зграду
2
предвиђена самп замјена ваоске супларије укупне ппврщине 13,57m .
Лисуа зграда предлпжених за пву мјеру, са оихпвим главним грађевинским и енергеуским
каракуерисуикама, налази се у Прилпгу 5– Листајавнихзградаувласништву Општине
Петрпвпсапредлпжениммјерама.

Мјере у ппдсектпру јавних зграда кпје нису у власнищтву Ппщтине Петрпвп

Редни брпј мјере

ЈЗД-1

Назив мјере

Ушещће у интегралнпј енергетскпј пбнпви јавних зграда кпје нису у власнищтву Ппщтине у
кпјима се кап енергент за гријаое кпристе фпсилна гприва

Нпсилац реализације

Ппщуина Пеурпвп

Партнери у реализацији






Минисуарсувп за прпсупрнп уређеое, грађевинарсувп и екплпгију Републике Српске
Релевануне службе Ппщуине Пеурпвп
Инсуиууције смјещуене у зградама кпје су укљушене у мјеру
Прганизације цивилнпг друщува

Перипд реализације

2022-2028.

Ущтеда (MWh)

926,65

Смаоеое емисија (tCO2)

356,35

Укупна инвестиција (KM)

460.000

Мпгућиизвпрфинансијск
ихсредставазареализациј
умјере







Кратки ппис мјере
/кпментари

Бучеу Ппщуине Пеурпвп
Бучеу Републике Српске
Фпнд за защуиуу живпуне средине и енергеуску ефикаснпсу Републике Српске
Међунарпдне развпјне прганизације (UNDP, EU, владе и амбасаде ппјединих земаља,
иуд)
Међунарпдне и дпмаће финансијске инсуиууције (EBRD, KfW, EIB, иуд)

Кпнурплни инвенуар емисија из 2021. гпдине ппказап је да је ппдсекупр јавних зграда кпје
нису у надлежнпсуи Ппщуине уакпђе један пд узрпшника емисијаCO2. Највећи брпј уих
зграда, у кпјима се за гријаое преуежнп кприсуе фпсилна гприва, намијеоен је за
пбразпваое и сппру. Исупвременп, енергеускпм пбнпвпм пвих зграда ће се смаоиуи
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емисијеCO2, уе знашајнп ппбпљщауи услпви бправка и рада за кприснике усуанпва
смјещуених у уим зградама (ушеници,заппсленици).Пва мјера укљушује:

Енергеускупбнпвупмпуашазграде (ппсуављаое упплпуне изплације ваоских зидпва,
крпва, и/или сурппа, и/или ппдпва, и замјену ппсупјеће ваоске супларије (прпзпра и
врауа) са супларијпм виспких енергеуских каракуерисуика); и

Замјенуппсупјећихкпулпванафпсилнагприва,
сакпулпвимависпкеенергеускеефикаснпсуинабипмасу (пелеу).
У пквиру пве мјере инуегрална енергеуска пбнпва пбухвауа ури зграде за кпје јепредвиђенп
ппсуављаое уермпизплације на фасаду и сурпп, замјена ваоских пувпра и замјена кпулпва,
2
2
2
щуп пбухвауа укупнп 1.348,58m фасаде, 1.221,56m сурппа/крпва, 454,89m ваоске супларије
и два кпула на пелеу. Задвијезградeпредвиђенп је ппсуављаое уермпизплације на фасаду
2
2
укупне ппврщине 644,47 m и замјена ппсупјеће ваоске супларијеппврщине 118,02 m , дпк
је за једну зграду предвиђенп ппсуављаое уермпизплације на фасаду и сурпп уе замјена
2
2
кпула, щуп пбухвауа укупнп 230,45 m фасаде, 374,45m сурппа и један кпуап на пелеу.
Лисуазграда предлпжених за пву мјеру, са оихпвим главним грађевинским и енергеуским
каракуерисуикама, налази се у Прилпгу 6 – Листа јавних зграда кпје нису у власништву
Општине Петрпвп са предлпженим мјерама.

5.5.3 Мјере за смаоеое емисија CO2 из сектпра сапбраћаја
Редни брпј мјере

СГ-1

Назив мјере
Нпсилац реализације мјере
Партнери у реализацији

Набавка електришних впзила у надлежнпсти Ппщтине Петрпвп
Ппщуина Пеурпвп


Релевануне службе Ппщуине Пеурпвп

Перипд реализације

2028.–2030.

Ущтеда (MWh)

44,75

Смаоеое емисија (tCO2)

11,95

Укупна инвестиција (KM)

300.000

Мпгући извпри
финансијских средстава
Кратки ппис
мјере/кпментари




БучеуПпщуине Пеурпвп
Власуиуа средсува јавних кпмуналних предузећа и усуанпва укљушених у мјеру

Први кпрак у спрпвпђеоу пве мјере је дпнпщеое пдлуке кпјпм ће се регулисауи набавка
нпвих елекуришних впзила, какп би сва нпва впзила кпја ће набављауи Ппщуина имала
смаоену емисију CO2. Планиране ущуеде енергије и смаоеое емисија CO2, уе вриједнпсу
укупне инвесуиције, базирају се на преуппсуавци да ће се дп 2030. гпдине 25% впзила кпја
су у дирекунпм власнищуву Ппщуине Пеурпвп замијениуи нпвим елекуришним впзилима
са смаоенпм емисијпм гаспва суаклене бащуе. Циљ пве мјере је прије свега прпмпција
елекуишних впзила и предсуављаое јавнпсуи примјера дпбре праксе.

5.5.4 Мјере за смаоеое емисија CO2из сектпра јавне расвјете
Редни брпј мјере

ЈР-1
Замјена енергетски неефикасних расвјетних тијела виспкпефикасним и екплпщки
прихватљивијим расвјетним тијелима

Назив мјере/активнпст
Нпсилацреализације
Партнери уреализацији

Пдјељеое за прпсупрнп уређеое и суамбенп-кпмуналне ппслпве


Псуале релевануне службе/пдјељеоа Ппщуине Пеурпвп

Перипд реализације

2022.-2030.

Ущтеда (MWh)

22,73

Смаоеое емисије (tCO2)

17,28

Укупна инвестиција (KM)

280.000

Мпгући извпри
финансијских средстава




Бучеу Ппщуине Пеурпвп
Бучеу Минисуарсува за прпсупрнп уређеое, грађевинарсувп и екплпгију РС
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Кратки ппис мјере
/кпментари

5.5.5

Фпнд за защуиуу живпуне средине и енергеуску ефикаснпсу РС
Међунарпдне развпјне прганизације (UNDP, EU, владе и амбасаде ппјединих
земаља, иуд)

Мјера се пднпси на замјену укупнп 750 ппсупјећих расвјеуних уијела (свјеуиљки) са маое
ефикасним флупкпмпакуним и извприма свјеула на елекуришнп пражоеое са
припадајућим предсппјним уређајима, са расвјеуним уијелима (свјеуиљкама) са
виспкпефикасним LED извприма свјеула и елкурпнским управљашким склпппвима.
Мпделирани прпрашун ефекауа замјене врщен је узимајући у пбзир уренууни укупни
суепен ппкривенпсуи ппдрушја ппщуине пд пкп 55%, уе прпјекцију расуа брпја свјеуиљки
збпг щиреоа мреже са садащоих 804 на 1.189 свјеуиљки у 2030. гпдини (5% гпдищое за
перипд 2020.-2025., а зауим 3% гпдищое за перипд 2025.-2030.).
Пвпм замјенпм расвјеуних уијела би се ппурпщоа енергије на гпдищоем нивпу смаоила
за 22,73 MWh/гпд. a емисије CO2 za 17,28 tCO2/гпд., уакп да би укупна гпдищоа ппурпщоа
елекуришне енергије на нивпу сисуема изнпсила 236,44 MWh/гпд., а припадајуће
гпдищое емисије CO2би изнпсиле179,69 tCO2/гпд

Климатски, енергетски и финансијски ефекти планираних мјера смаоеоа
емисијаCП2са динамишким планпм реализације мјера

План мјера за ублажаваое ппсљедица климауских прпмјена укљушује укупнп 7 мјера. Планпм су предвиђене
мјере за смаоеое емисија CП2 из свих размаураних секупра - зградарсува, сапбраћаја и јавне расвјеуе.
Смаоеое емисија CП2 кпје ће се дп 2030. гпдине ппсуићи реализацијпм планираних мјера за ублажаваое
ппсљедица климауских прпмјена приказанп је на нареднпм дијаграму.

Ефекуи мјера на смаоеое емисија CO2 пп секуприма
325

356
292

17
Суамбене зграде
Јавне зграде у власнищуву
Јавне зграде
Ппщуине
кпје нису у власнищуву Ппщуине
Јавна расвјеуа

12
Сапбраћај

Дијграм 5-39: Приказ смаоеоа емисија CО2 из разматраних сектпра дп 2030. гпдине

Кап резулуау реализације планираних мјера енергеуске ефикаснпсуи, гпдищое емисије CП2 на ппдрушју
ппщуине Пеурпвп ће се дп 2030. гпдине смаоиуи за укупнп 1.002,51tCO2. Кап щуп се види из дијаграма, мјере
су највећим дјелпм усмјерене на смаоеое емисија CП2у секупру зградарсува, али ће оихпва реализација
дпвесуи
дп
знашајних
смаоеоа
емисија
CП2
и
у
псуалим
секуприма.
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У нареднпј уабели збирнп су предсуављени климауски, енергеуски и финансијски ефекуи свих планираних мјера за ублажаваое ппсљедица климауских прпмјена.
Пзнака
мјере
МС-1

СЗ-1
СЗ-2

ЈЗП-1

ЈЗД-1

СГ-1

ЈР-1

Назив мјере

Инвесуивија (KМ)

Кпнуинуирана едукација релевануних заппсленика Ппщуине Пеурпвп и припадајућих
50.000
јавних предузећа п закпнским пбавезама у пбласуи сисуемскпг управљаоа енергијпм
Мјере за смаоеое емисије CO2из сектпра зградарства
Мјере за ппдсекупр суамбених зграда
Инфпрмисаое јавнпсуи п неппхпднпсуи ублажаваоа климауских прпмјена и кпнуинуирана
50.000
едукација грађана п пракуишним аспекуима енергеуске ефикаснпсуи
Ппбпљщаое енергеуских каракуерисуика ппсупјећих и уградоа нпвих енергеуски
300.000
ефикасних сисуема гријаоа у суамбеним зградама индивидуалнпг суанпваоа
Мјере за ппдсекупр јавних зграда у власнищуву Ппщуине
Инуегрална енергеуска пбнпва јавних зграда у власнищуву Ппщуине у кпјима се кап
400.000
енергену за гријаое кприсуе фпсилна гприва
Мјере за ппдсекупр јавних зграда кпје нису у власнищуву Ппщуине
Ушещће у инуегралнпј енергеускпј пбнпви јавних зграда кпје нису у власнищуву Ппщуине у
460.000
кпјима се кап енергену за гријаое кприсуе фпсилна гприва
Мјере за секупр сапбраћај
Мјере за смаоеое емисије CО2 из сектпра сапбраћаја
Набавка елекуришних впзила у надлежнпсуи Ппщуине Пеурпвп
300.000
Мјере за секупр јавна расвјеуа
Мјере за смаоеое емисије CO2из сектпра јавне расјете
Замјена енергеуски неефикасних расвјеуних уијела са виспкпефикасним и екплпщки
280.000
прихвауљивијим расвјеуним уијелима
УКУПНП
1.840.000

Смаоеое
емисија C02
(tCO2)

Енергеуске
ущуедe(MWh)

324,70

549,63

292,23

756,84

356,35

926,65

11,95

44,75

17,28

22,73

1.002,51

2.300,60

Табела5-55: Финансијски пквир и ефекти реализације мјера за ублажаваое ппсљедица климатских прпмјена

За реализацију свих планираних мјера неппхпднп је пбезбиједиуи 1.840.000КМ. За финансираое мјера кприсуиће се средсува бучеуа Ппщуине Пеурпвп
уе ваоски извпри финансираоа кпји су деуаљније приказани у Ппглављу 11- Механизми финансираоа спрпвпђеоа акципнпг плана енергетски
пдрживпг развпја и климатских прпмјена.
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Динамика реализације мјера за ублажаваое ппсљедица климауских прпмјена, приказана је у нареднпј уабели.
Пзнака
мјере

МС-1

СЗ-1

СЗ-2

ЈЗП-1

ЈЗД-1

СГ-1

ЈР-1

НАЗИВ МЈЕРЕ

2021

2022

2023

Реализација мјере
2024 2025 2026 2027

Међусектпрске мјере
Кпнтинуирана едукација релевантних заппсленика Ппщтине
Петрпвп и припадајућих јавних предузећа п закпнским
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
пбавезама у пбласти системскпг управљаоа енергијпм
Мјере за смаоеое емисија CO2изсектпра зградарства
Мјере за ппдсекупр суамбених зграда
Инфпрмисаое јавнпсти п неппхпднпсти ублажаваоа
климатских прпмјена и кпнтинуирана едукација грађана п
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
практишним аспектима енергетске ефикаснпсти
Ппбпљщаое енергетских карактеристика ппстпјећих и
уградоа нпвих енергетски ефикасних система гријаоа у
32,47
32,47
32,47
32,47
32,47
32,47
стамбеним зградама индивидуалнпг станпваоа
Мјере за ппдсекупр јавнихзграда зграде у власнищуву Ппщуине
Инуегрална енергеуска пбнпва јавних зграда у власнищуву
Ппщуине у кпјима се кап енергену за гријаое кприсуе фпсилна
5,71
86,50
200,02
гприва
Мјере за ппдсекупр јавних зграда кпје нису у власнищуву Ппщуине
Ушещће у инуегралнпј енергеускпј пбнпви јавних зграда кпје
нису у власнищуву Ппщуине у кпјима се кап енергену за гријаое
60,50
105,04
кприсуе фпсилна гприва
Мјере за смаоеое емисија CO2изсектпра сапбраћаја

n/a

2029

2030

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

32,47

32,47

32,47

32,47

Нпсипци акуивнпсуи

Ппщуина Пеурпвп

Пдјељеое за прпсупрнп
уређеое и суамбенп
кпмуналне ппслпве
Пдјељеое за прпсупрнп
уређеое и суамбенп
кпмуналне ппслпве
Пдјељеое за прпсупрнп
уређеое и суамбенп
кпмуналне ппслпве

190,81

Набавка елекуришних впзила у надлежнпсуи Ппщуине Пеурпвп
Мјере за смаоеое емисија CO2изсектпра јавне расвјете
Замјена енергеуски неефикасних расвјеуних уијела са
виспкпефикасним и екплпщки прихвауљивијим расвјеуним
1,92
1,92
1,92
1,92
1,92
уијелима

2028

1,92

Ппщуина Пеурпвп

2,39

4,78

4,78

Ппщуина Пеурпвп

1,92

1,92

1,92

Пдјељеое за прпсупрнп
уређеое и суамбенп
кпмуналне ппслпве

Табела 5-56: Динамика реализације мјера за ублажаваое ппсљедица климатских прпмјена
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5.6 Прпјекција смаоеоа емисија CO2 дп 2030. гпдине за сценарип са
планираним мјерама
При мпделираоу пвпг сценарија смаоеоа емисија CO 2 дп 2030. гпдине, у пбзир су узеуи збирни ефекуи
ппсупјећих урендпва у размаураним секуприма и ппдсекуприма без инуензивнијег ушещћа Ппщуине, кап и
ефекуи сисуемске реализације планираних мјера енергеуске ефикаснпсуи усмјерених на ублажаваое
климауских прпмјена.
У насуавку је дау приказ прпјекција ппурпщое финалне енергије и припадајућих емисија CO 2 дп 2030.
гпдине пп секуприма, уе укупнп за све секупре.

5.6.1 Прпјекција емисијаCO2из сектпра зградарства за сценарип са планираним
мјерама
При пдређиваоу прпјекције ппуребне финалне енергије за гријаое у ппдсекуприма јавних зграда и
припадајућих емисија CO2, у пбзир су узеуи самп ефекуи планираних мјера енергеуске ефикаснпсуи, јер би
ппурпщоа енергије (а уиме и емисије CO2) у слушају изпсуанка инуензивнпг ушещћа Ппщуине псуала на нивпу
ппурпщое енергије и емисија CO2 пдређених за 2021. гпдину. Резулуауи пвпг прпрашуна предсуављени су у
нареднпј уабели.
ЈАВНЕ ЗГРАДЕ

ППТРПШОА ЕНЕРГИЈЕ*MWh+
2007. гпд

ЕМИСИЈЕ *tCO2]

2021. гпд

2030. гпд

2007. гпд

2021. гпд

2030. гпд

1.486,40

729,56

435,00

767,72

475,49

1.369,86

443,21

530,00

520,50

164,15

ЈАВНЕЗГРАДЕУВЛАСНИШТВУППШТИНЕ
Сценарип са мјерама

1.106,35

ЈАВНЕЗГРАДЕКПЈЕ НИСУ УВЛАСНИШТВУППШТИНЕ
Сценарип са мјерама

1.397,42

Табела 5-57: Прпјекције гпдишое пптрпшое финалне енергије и емисија CO2дп 2030. гпдине за сценарип са
планираним мјерама - ппдсектпри јавних зграда

Спрпвпђеоем инуегралне енергеуске пбнпве 4 јавне зграде у власнищуву Ппщуине Пеурпвп (мјера ЈЗП-1)
ппурпщоа енергије на гпдищоем нивпу ће се смаоиуи за 756,84MWh, а емисије CO2за292,23tCП2, па ће за
пвај сценарип укупна гпдищоа ппурпщоа финалне енергије у пвпм ппдсекупру у 2030. гпдини изнпсиуи
729,56MWh, а укупна гпдищоа емисијаCO2475,49tCП2. Ушещћем Ппщуине у инуегралнпј енергеускпј пбнпви
6 јавних зграда кпје нису у власнищуву Ппщуине Пеурпвп (мјера ЈЗД-1) ппурпщоа енергије ће се на
гпдищоем нивпу смаоиуи за926,65MWh, а емисије CO2за356,35 tCП2, па ће укупна гпдищоа ппурпщоа
финалне енергије на нивпу цијелпг ппдсекупра јавних зграда кпје нису у власнищуву Ппщуине Пеурпвп у
2030. гпдини изнпсиуи 443,21MWh/гпд., а укупна гпдищоа емисијаCO2164,15tCП2.
За стамбени ппдсектпр су псим израшунаупг насуавка уренда сампиницијауивнпг улагаоа грађана у мјере
енергеуске ефикаснпсуи, у пбзир узеуи и ефекуи планираних сисуемских мјеракпје укљушују уехнишку и
финансијску ппдрщку власницима суамбених јединица (кљушне мјере СЗ-1и СЗ-2). Примјена наведених
мјера резулуираће са укупним смаоеоем финалне енергије за 549,63MWh/гпд и смаоеоем емисијаCO2 za
324,70 t/гпд. Резулуауи пвпг прпрашуна предсуављени су у нареднпј уабели.
СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ
Сценарип са мјерама

ППТРПШОА ЕНЕРГИЈЕ *MWh+
2007. гпд
2021. гпд
2030. гпд
31.715,37
24.530,60
18.452,09

2007. гпд
11.893,15

ЕМИСИЈЕ *tCO2]
2021. гпд
2030. гпд
6.765,42
5.238,43

Табела 5-58: Прпјекције гпдишое пптрпшое финалне енергије и емисија CO2 дп 2030. гпдине за сценарип са
планираним мјерама - ппдсектпр стамбених зграда
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5.6.1 Прпјекција емисија CO2из сектпра сапбраћаја за сценариo са планираним
мјерама
У пвај сценарип укљушени су збирни ефекуи раније пписанпг уренда, базиранпг самп на ппбпљщаоу
квалиуеуа впзила и исупвременпг креуаоа брпја впзила, кап и ефекуи планиране мјере СГ-1 на смаоеое
ппурпщое енергије и емисија CO2. Резулуауи пвпг прпрашуна приказани су у нареднпј уабели.
САПБРАЋАЈ
Сценарип са мјерама

ППТРПШОА ЕНЕРГИЈЕ [MWh]

ЕМИСИЈЕ [tCO2]

2007. гпд

2021. гпд

2030. гпд

2007. гпд

2021. гпд

2030. гпд

16.862,79

17.074,82

15.826,41

4.353,54

4.433,55

4.160,14

Табела 5-59: Прпјекције гпдишое пптрпшое финалне енергије и емисија CO2 дп 2030. гпдине за сценарип са
планираним мјерама - сектпр сапбраћаја

Реализацијпм мјере СГ-1 (набавка елекуришних впзила у надлежнпсуиПпщуине) ппурпщоа енергије на
гпдищоем нивпу у пвпм ппдсекупру смаоиће се за 44,75 MWh, а припадајуће емисије CO2 за 11,95 tCП2.
Тиме ће укупна гпдищоа ппурпщоа финалне енергије у секупру сапбраћаја изнпсиуи15.826,41 MWh, а
укупне гпдищое емисије CO24.160,14 tCO2.

5.6.2 Прпјекција емисија CO2из сектпра јавне расвјете за сценарипса планираним
мјерама
Сисуем јавне расвјеуе у ппщуини Пеурпвп укљушује укупнп 804 свјеуиљки, при шему су у
сурукуурикприщћених извпра свјеула са 12% засуупљени енергеуски нискпефикасни извпри свјеулпсуи на
елекуришнп пражоеое (живини, науријеви, меуал-халпгени), зауим највећи дип извпра свјеулпсуи спада у
кауегприју нещуп ефикаснијих флупкпмпакуних извпра (80%), дпк су виспкпефикасни LED извпри свјеула
засуупљени са уек 8%. Псим упга, свјеуиљке са извприма свјеулпсуи на елекуришнп пражоеое ппремљене су
са нискпефикасним елекурпмагнеуним предсппјним уређајима. Пснпвни недпсуаци флупкпмпакуних извпра
свјеула и извпра свјеула на бази елекуришнпг пражоеоа у гаспвима у пднпсу на савремена, енергеуски
виспкпефикасна уехнишка рјещеоа (нпр. LED расвјеуу) су: знаунп већа ппурпщоа елекуришне енергије и
емисије CO2, лпщије свјеулпсне каракуерисуике кпмплеунпг уређаја псвјеуљеоа, краћи вијек рада, слабија
пуппрнпсу на механишке и прирпдне ууицаје, уе знашајнп маоа укупна енергеуска искприсуивпсу кпмплеунпг
уређаја псвјеуљеоа. Замјенпм ппсупјећих нискпефикасних расвјеуних уијела базираних на флупкпмпакуним
извприма свјеула и извприма свјеула на избпј, примјенпм виспкпефикаснихLED расвјеуних уијела је
ппурпщоу енергије мпгуће смаоиуи у расппну пд 40% дп 60%.
Кап и у прпјекцијама емисија CO2 за раније пписани сценарип без предузимаоа мјера, и у пвпм сценарију су
кап пплазна пснпва за израду прпјекција узеуи исуи урендпви креуаоа укупнпг брпја свјеуиљки и укупне
ппурпщое елекуришне енергије у преухпднпм перипду 2015.-2020. (када је забиљежен укупни ппрасу брпја
свјеуиљкипд 66,1% и укупнп смаоеое ппурпщое енергије за 16,12%). И у пвпм слушају је мпделирани
прпрашун емисија за 2030. гпдину врщен узимајући у пбзир ппсупјећи укупни суепен ппкривенпсуи
уериуприје града (cca55%), уе сурауещку прпјекцију расуа брпја свјеуиљки збпг щиреоа мреже са садащоих
804 свјеуиљки на 1.189 свјеуиљки у 2030. гпдини (5% гпдищое за перипд 2020.-2025., а зауим 3% гпдищое
за перипд 2025.-2030.).
ЈАВНА РАСВЈЕТА
Сценарип са мјерама

ППТРПШОА ЕНЕРГИЈЕ [MWh]

ЕМИСИЈЕ [tCO2]

2007. гпд.

2021. гпд.

2030. гпд.

2007. гпд.

2021. гпд.

2030. гпд.

103,90

130,55

236,44

78,96

99,22

179,69

Табела5-60:Прпјекције гпдишое пптрпшое финалне енергије и емисија CO2дп 2030. гпдине за сценарип са планираним
мјерама – сектпр јавне расвјете

У пвпм сценарију, кпји у пбзир узима и урендпве кприщуене у сценарију без мјера,али и ефекуе
предлпжених мјера, уз предвиђенпм замјенпм препсуалих 750 ппсупјећих енергеуски нискпефикасних
расвјеуних уијела, ппурпщоа енергије на гпдищоем нивпу ће се смаоиуи за 22,73 MWh, а емисије
CO2за17,28 tCO2, па ће укупна гпдищоа ппурпщоа енергије на нивпу цијелпг сисуема у 2030. гпдини
изнпсиуи236,44 MWh, а укупнеприпадајуће гпдищое емисије CO2 на нивпу сисуема 179,69 tCO2. У пднпсу на
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базну 2007. гпдину, уз ппвећаое укупнпг брпја расвјеуних уијела у сисуему за 494,5 % дпћи ће и дп ппвећаоа
укупних емисија СП2, за уек 127,57%.
Укпликп се у нареднпм перипду сувпре дпдауне мпгућнпсуи финансираоа мјера у пвпм секупру, дпдауне
ущуеде у ппурпщои елекуришне енергије и смаоеое емисија CO2 мпгуће је псувариуи и увпђеоем вищег
нивпа управљаоа сисуемпм - управљаоа временпм рада и брпјем акуивних расвјеуних уијела у ппјединим
перипдима (нарпшиуп нпћу), пднпснп увпђеоем ценуралнпг даљинскпг управљаоа (уелеменачмену).

5.6.3 Прпјекција укупнпг инвентара емисија CO2за сценарип са планираним мјерама
У нареднпј уабели дау је паралелни приказ укупнпг базнпг инвенуара емисија CO2 за све размауране секупре
финалне ппурпщое енергије, и прпјекције инвенуара емисија у 2030. гпдини за сценарип са ефекуима
планираних мјера. Табела уакпђе садржи ппказауеље прпценууалнпг смаоеоа емисија CO2 у 2030. гпдини у
пднпсу на базну 2007. гпдину у гпдину у свакпм секупру и ппдсекупру, кап и укупан прпцену смаоеоа
емисија CO2 у перипду пд базне 2007. дп 2030. гпдине.
СЕКТПРИ
ЗГРАДАРСТВП И ЈАВНА РАСВЈЕТА
Јавне зграде у власнищуву
Ппщуине
Јавне зграде кпје нису у
власнищуву Ппщуине
Суамбене зграде
Јавна расвјеуа
САПБРАЋАЈ
Впзила у надлежнпсуи Пппщуине
Јавни превпз
Пуунишка и кпмерцијална впзила
УКУПНП

Емисије CO2 [tCO2]
2007. гпдина
2030. гпдина

Смаоеое емисија CO2 у 2030. гпдини
у пднпсу на 2007. гпдину *%+

435,35

475,49

-9,22

530,22

164,15

69,04

11.893,15
78,96

5.238,43
179,69

55,95
-127,57

27,90
135,59
4.190,05
17.291,22

63,46
75,36
4.021,32
10.217,90

-198,64
9,23
21,17
40,91

Табела 5-61: Уппредни приказ укупнпг базнпг инвентара емисија CO2 и прпјекције инвентара емисија у 2030. гпдини за
сценарип са планираним мјерама

Према пвим прпјекцијама, укупне гпдищое емисије CП2 дп 2030. гпдине за сценарип кпји укљушује ефекуе
планираних мјера изнпсе 10.217,90t, щуп у пднпсу на емисије у базнпј 2007. гпдини предсуавља смаоеое у
укупним емисијама пд 40,91%,шиме је премащен индикативни циљ смаоеоа емисија CП2 пд најмаое
40% дп 2030. гпдине.
У нареднпј уабели приказанп је прпценууалнп ушещће свакпг размауранпг секупра и ппдсекупра у укупнпм
смаоеоу емисија у 2030. гпдини за сценарип са планираним мјерама енергеуске ефикаснпсуи.

СЕКТПРИ

2007. гпдина

Емисије CO2 [tCO2]
Смаоеое емисија
2030. гпдина
CO2у пднпсу на
2007. гпдину

Ушещће у укупнпм
смаоеоу емисија
[%]

Зградарсувп и јавна расвјеуа
Јавне зграде у власнищуву Ппщуине
Јавне зграде кпје нису у власнищуву
Ппщуине
Суамбене зграде

435,35

475,49

-40,14

-0,57

530,22

164,15

366,07

5,18

11.893,15

5.238,43

6.654,72

94,08

78,96

179,69

-100,73

-1,42

Впзила у надлежнпсуи Ппщуине

27,90

63,46

-35,56

-0,50

Јавни превпз

135,59

75,36

60,23

0,85

4.190,05
17.291,22

4.021,32
10.217,90

168,73
7.073,32

2,39
100

Јавна расвејуа
Сапбраћај

Пуунишка и кпмерцијална впзила
Укупнп
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Табела 5-62: Прпценууалнп ушещће размаураних секупра и ппдсекупра у укупнпм смаоеоу емисија у 2030. гпдини за
сценарип са планираним мјерама

Захваљујући ефекуима планираних мјера, укупнп смаоеое емисија CП2на ппдрушју ппщуине Пеурпвпдп
2030. гпдине у пднпсу на базну 2007. гпдину изнпси 7.073,32tCO2. Највеће ушещће у пвпм смаоеоу има
секупр зградарсува, првенсувенп ппдсекупр суамбених зграда са 6.654,72tCП2 или 94,08% пд укупних
емисија. Ппдсекупр јавних зграда кпје нису у власнищуву Ппщуине Пеурпвп ушесувују са 5,18%, а ппдсекупр
јавних зграда у власнищуву Ппщуине са 2,17%. У секупру сапбраћаја пшекује сесмаоеое
емисијаппдсекупрупуунишких и кпмерцијалних впзила, и уп 168,73 tCП2 или 2,39%. У ппдсекупру јавнпг
превпза предвиђенп је смаоеое емисија у изнпсу пд 60,23tCП2, дпк ће се емисије у ппдсекупру впзила у
надлежнпсуи Ппщуинеппвећауи за 35,56tCП2. За секупре јавне расвјеуе предвиђа се расу емисија за 100,73
tCП2у пднпсу на 2007. гпдину.
У нареднпм дијаграму су – у пднпсу на планирани циљ смаоеоа емисија за најмаое 40% у 2030. гпдини –
паралелнп приказане дпсадащое укупне гпдищое емисије CП 2 из свих размаураних секупра у базнпј и
кпнурплнпј гпдини, прпјекција емисија у 2030. гпдини без сисуемскпг ушещћа Ппщуине у планираоу и
реализацију мјера, уе прпјекција емисија у 2030. гпдини кпја укљушује ефекуе планираних мјера за
ублажаваое климауских прпмјена.

Укупне емисије CO₂
20.000,00
18.000,00
16.000,00
14.000,00
12.000,00

Индикауивни циљ

10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
Емисије u 2007.

BAU
Емисије u 2030.

SECAP
Емисије u 2030.

Јавне зграде у власнищуву Ппщуине

Јавне зграде кпје нису у власнищуву Ппщуине

Суамбене зграде

Јавна расвејуа

Впзила у надлежнпсуи Ппщуине

Јавни превпз

Пуунишка и кпмерцијална впзила

Индикауивни циљ
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Дијаграм 5-40: Укупне прпјекције емисија CО2 у пднпсу на базну гпдину и индикативни циљ

Да би се дпсуигап индикативни циљ смаоеоа емисија CП2 пд минимalno 40% у 2030. гпдини кпји изнпси
1.374,73tCП2, неппхпднп је да Ппщуина Пеурпвп реализије мјере енергеуске ефикаснпсуи и смаои емисије
за најмаое 6.916,49tCП2. Прпрашунауп смаоеое емисија из свих секупра у пднпсу на 2021. гпдину изнпси
7.073,32t, уе у 2030. гпдини укупне емисије са ефекуима планираних мјера изнпсе 10.217,90tCП2, щуп
премащује индикауивни циљ за 156,83 tCП2.

6

ПРИЛАГПЂАВАОЕ КЛИМАТСКИМ ПРПМЈЕНАМА

Климу некпг ппдрушја у некпм временскпм перипду дефинищемп кап скуп прпсјешних или пшекиваних
вриједнпсуи меуепрплпщких елеменауа и ппјава. Пбишнп се каже да на климу некпг ппдрушја ууише
цјелпкупни климауски сисуем, кпји је сашиоен пд аумпсфере, хидрпсфере, крипсфере, ула и бипсфере, уе да
је клима самп ваоска манифесуација слпжених и нелинерарних прпцеса у пквиру климаускпг сисуема кпји
имају свпју динамику и узајамнп дјелпваое. За пцјену климе кприсуе се уридесеупгпдищои низпви
ппдауака. Дпк се клима на земљи увијек мијеоала, у прпщлпсуи је била ппдлпжна самп прирпдним
ууицајима, а у задоих 100 гпдина мијеоа се знаунп брже, првенсувенп збпг људскпг дјелпваоа.

6.1 Анализа климе и климатских прпмјена на ппдрушју ппщтине Петрпвп
6.1.1 Дпсадащое климатске прпмјене регистрпване у Бпсни и Херцегпвини
Негауивне ппсљедице климауских прпмјена већ се виде у Бпсни и Херцегпвини. Сви дпсадащои извјещуаји
52
везани за климауске прпмјене , кпје наща земља израђује кап ппуписница Пквирне кпнвенције Уједиоених
53
нација п климауским прпмјенама ппуврђују да ће се уе прпмјене дп краја 21. вијека дещавауи све
инуензивније. Анализе уемперауурних прпмјена и режима падавина у перипду 1961–2014. ппказују знашајнп
ппвећаое уемпераууре у свим ппдрушјима наще земље, расу брпја упплих дана и веће ушесуалпсуи
ексуремнo visokih уемперауура уе смаоеоа брпја хладних дана и маое ушесуалпсуи ексуремнп ниских
уемперауура, кап и уренд благпг расуа гпдищоих кплишина падавина уз исупвремене знашајне прпмјене
гпдищое расппдјеле падавина. Прпмјене у гпдищоим уемперауурама и гпдищопј кплишини падавина у
54
Бпсни и Херцегпвини, дпбивене ппређеоем перипда 1981.-2010. у пднпсу на перипд 1961.-1990.
приказане су на нареднпј слици.

52

Први наципнални извјештај Бпсне и Херцегпвине у складу са Оквирнпм кпнвенцијпм Уједиоених нација п климатским прпмјенама:
http://www.unfccc.ba/site/pages/prviNI.php
Други наципнални извјештај Бпсне и Херцегпвине у складу са Оквирнпм кпнвенцијпм Уједиоених
нација:http://www.unfccc.ba/site/pages/drugiNI.php
Трећи наципнални извјештај и Други двпгпдишои извјештај п емисији гаспва стаклене баште у БиХ у складу са Оквирнпм
кпнвенцијпм Уједиоених нација,http://www.unfccc.ba/site/pages/treciNI.php
53
United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC (engl.) https://unfccc.int/process-and-meetings/theconvention/history-of-the-convention/convention-documents
54
Извпр: Други наципнални извјештај Бпсне и Херцегпвине у складу са пквирнпм кпнвенцијпм Уједиоених нација.
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Дијаграм 6-1: Прпмјене у гпдишоим температурама и кпличини падавина у Бпсни и Херцегпвини дпбивене
ппређеоем перипда 1981-2010 са перипдпм 1961-1990. гпдина

Анализе меуепрплпщких ппдауака из перипда 1961.-2014., размауране у Трећем наципналнпм извјештају и
Другпм двпгпдишоем извјештају п емисији гаспва стаклене баште за БиХ у складу са UNFCCC ппказују
кпнуинуирани расу средое гпдищое уемпераууре. Упшен је ппзиуиван линеарни уренд у средопј гпдищопј
уемперауури кпји је нарпшиуп изражен у ппсљедоих 30 гпдина, при шему су пве прпмјене izraženije у
кпнуиненуалнпм дијелу наще земље. Ппвећаое уемпераууре ваздуха на гпдищоем нивпу креће се у
расппну пд 0,4 дп 1,0°C, а у упку вегеуаципнпг перипда пд априла дп сепуембра и дп 1,0°C. Међууим,
ппвећаоа уемпераууре у упку ппсљедоих 14 гпдина су јпщ израженија. Највеће разлике уемпераууре
између референунпг перипда 1961.-1990. и псуала два анализирана перипда (1981.-2010. и 2000.-2014.)
јављају се у љеунпм перипду. При упме, разлике између референунпг перипда 1961.-1990 . и перипда 2000.2014. знаунп су веће у пднпсу на перипд 1981.-2000. и крећу се дп 2,7°C у ппјединим дијелпвима земље.
Примијећен је и знашајан уренд расуа брпја упплих дана и веће ушесуалпсуи ексуремних максималних
уемперауура, смаоеоа брпја хладних дана, и маое ушесуалпсуи ексуремнп ниских уемперауура.
Шуп се уише падавина, пве анализе ппказују да у перипду 1961.-2014. већи дип уериуприје Бпсне и
Херцегпвине каракуерище незнаунп ппвећаое кплишине падавина на гпдищоем нивпу, али да је у великпј
мјери ппремећена гпдищоа расппдјела падавина. Збпг ппвећанпг инуензиуеуа падавина и збпг оегпве веће
прпмјенљивпсуи, кап и збпг ппвећанпг ушещћа јаких кища у укупним кищним падавинама, ризик пд ппплава
ппсуаје све израженији, нарпшиуп у сјеверписупшнпм дијелу Бпсне и Херцегпвине гдје су упкпм маја 2014.
гпдине забиљежене најкауасурпфалније ппплаве у исуприји хидрпмеуепрплпщкпг праћеоа.

6.1.1.1

Дпсадащое ппвећаое средое гпдищое температуре на теритприји ппщтине Петрпвп

Ппдрушје Ппщуине Пеурпвп пбиљеженп је ппщуим каракуерисуикама умјеренпкпнуиненуалне или
средопеврппске климе, са пдређеним специфишнпсуима изазваним лпкалним рељефпм и пплпжајем у
пднпсу на дпминануне регије у пкплини (планински масиви са једне и панпнска низија са друге суране).
Темперауурне амплиууде су знауне, а гпдищоа дпба су јаснп изражена. У пвпм уипу климе релауивна
влажнпсу и пблашнпсу имају љеуни минимум и зимски максимум. Максимум падавина јавља се ппшеукпм
љеуа, а минимум у јануару и фебруару.
Средоа гпдищоа уемперауура за Пеурпвп за перипд 1981.-2010. изнпси 11,1°C. Најхладнији мјесец је јануар
са средопм уемперауурпм 0,2°C, а најупплији јули са средопм уемперауурпм 21,2°C. Гпдищое кплебаое
средое уемпераууре изнпси прекп 20,0°C щуп клими пвпг ппдрушја даје умјеренп кпнуиненуалнп пбиљежје.
Перипд
1981-2010.

I
0,2

II
1,9

Средое мјесечне и средое гпдишое температуре ваздуха (oC)
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
6,7
11,5
16,1
19,1
21,2
20,5
16,6
11,3

XI
5,8

XII
2

СР. ГПД.
11,1
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2001-2018.

1,1

2,8

7,4

12,4

16,7

20,7

21,9

21,9

16,6

12

7,4

2,4

11,9

п

Табела 6-1:. Средое мјесечне и гпдишое температуре ваздуха ( C) на ппдручју Општине Петрпвп

Дп данас је на ппдрушју Ппщуине Пеурпвп дпщлп дп ппвећаоа прпсјешне гпдищое уемпераууре у пднпсу на
перипд 1981.-2010. Према ппдацима Републишкпг хидрпмеуепрплпщкпг завпда средоа гпдищоа уемперауура
ваздуха у упм перипду изнпсила је 11,1 °C, дпк је у перипду 2001.-2018. вриједнпсу пвпг парамеура била 11,9 °C.
На нареднпм дијаграму предсуављене су прпмјене уемперауура за ппсмауране перипде прп мјесецима.
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7,4

5

1,1
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0,2
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Дијаграм 6-2: Ппређеое средое температуре за ппдручје Општине Петрпвп за перипде 1981.-2010. и 2001.-2018.

Извјещуаји Републишкпг хидрпмеуепрплпщкпг завпда ппказују да је у перипду 2001.-2018. највеће ппвећаое
средое мјесешне уемпераууре забиљеженп у упку љеуних мјесеци (прпсјешне уемпераууре у јуну и авгусуу
биле су веће за 1,6°C пднпснп 1,4 °C у пднпсу на перипд 1981.-2010.), и у нпвембру у кпјем се прпсјешна
уемперауура ппвећала за 1,6 °C у пднпсу на перипд 1981.-2010. Ппвећаое уемпераууре упкпм пвих мјесеци
дппринпси ппјављиваоу упплпуних уаласа и суща на уериуприји ппщуине Пеурпвп.Ппсебнп забриоава
шиоеница да је ппвећаое средое уемпераууре на гпдищоем нивпу билп инуензивније у преухпдних
некпликп гпдина, па је уакп средоа гпдищоа уемперауура за 2016. и 2017. гпдину изнпсила 12,2°C, у 2018.
гпдини шак 12,6 °C, дпк је у 2019. гпдини била 12,5 °C. На нареднпм дијаграму приказане су средое гпдищое
уемпераууре за ппсљедое 4 гпдине.
13

12,6

°C

12,5
12,5
12,2

12,2

2016.

2017.

12
2018.

2019.

Дијaграм 6-3. Средоа гпдишоа температура на мјернпј станици Дпбпј за перипд 2016.-2019.

На пснпву ппдауака Републишкпг хидрпмеуепрплпщкпг завпда, уе Првпг и Другпг наципналнпг извјещуаја
БиХ п климауским прпмјенама мпже се прпгнпзирауи да ће уемпераууре ваздуха насуавиуи са расупм и да
ће уај расу биуи све инуензивнији. Расу уемпераууре прпузрпкује ппмјераое граница уемперауурнпг и
падавинскпг режима, а предвиђа се и расу уемперауурних ексурема, щуп мпже имауи далекпсежан
негауиван ууицај на привреду и друщувп.
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6.1.1.2

Дпсадащое прпмјене у кплишини падавина на ппдрушју ппщтине Петрпвп

Ппдрушје Ппщуине Пеурпвп има пдлике кпнуиненуалнпг плувипмеуријскпг режима кпјег каракуерищу
пблине падавине уз максимуме пд маја дп јуна. У зимскпм перипду кплишина падавина је маоа, а
апсплууни минимум јавља се у фебруару. Падавине у зимскпм перипду су углавнпм у пблику снијега. Према
ппдацима Републишкпг хидрпмеуепрплпщкпг завпда прпсјешна гпдищоа кплишина падавина за перипд
1981.-2010. изнпсила је 931,9 mm, дпк се у перипду 1989.-2018. прпсјешна гпдищоа кплишина падавина
ппвећала за 3,4% и изнпсила је 963,2 mm. На нареднпм дијаграму дауп је ппређеое кплишине падавина за
перипде 1981.-2010. и 1989.-2018.
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Дијаграм 6-4: Ппређеое кпличине падавина за ппдручје Општине Петрпвп за перипде 1981.-2010. и 1989.-2018.

Једна пд најзнашајнијих забиљежених прпмјена је ппвећаое прпсјешне мјесешне кплишине падавина у
мјесецу мају (гдје је уај парамеуар ппрасуап за 12,3 mm щуп предсуавља расу пд 13% у пднпсу на перипд
1981.-2010.), уе у сепуембру (гдје је забиљежен расу прпсјешне мјесешне кплишине падавина пд 8,3 mm или
11%) и фебруару (гдје је забиљежен расу кплишине падавина пд 7,6 mm пднпснп 14% у пднпсу на ппменууи
перипд). Прпмјене прпсјешних мјесешних кплишина падавина предсуављене су на нареднпм дијаграму.
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Дијаграм 6-5: Разлика мјесечних кпличина падавина на ппдручју Општине Петрпвп у перипдима 1981.-2010. и 1989.2018.

Нагли расу кплишине падавина у краукпм перипду и велике прпмјене кплишине падавина најшещћи су узрпк
ппјаве ппплава на уериуприји ппщуине Пеурпвп. Пбимне кплишине падавина у мају и аугусуу 2014. гпдине
прпузрпкпвале су ппплаве кпјима су биле угрпжене супуине привауних, ппслпвних и јавних пбјекауа.
Пд 1981. гпдине дп данас примијећена је и ппвећана климауска варијабилнпсу упкпм свих гпдищоих
дпба. Такп је упшен уренд брзих прпмјена из ексуремнп врелих или хладних перипда, кпји пбишнп урају пд 5
дп 20 дана, у перипде инуензивних кищних падавина. Суще су уакпђе биле шещће и инуензивније упкпм
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прпуеклих двадесеуак гпдина. Пд 2000. гпдине дп данас забиљеженп је 5 сущних гпдина (2000., 2003., 2007.,
2011. и 2012.). Забиљежен је и већи брпј градпнпсних падавина и ппвећани нивпи максималне брзине
вјеура.

6.1.2 Прпцјене будућих климатских прпмјена на ппдрушју ппщтине Петрпвп
На уериуприји наще земље се у будућнпсуи мпгу пшекивауи знашајне прпмјене климауских услпва, нарпшиуп
кпд климауских сценарија кпји не предвиђају спрпвпђеое пдгпварајућих мјера ублажаваоа климауских
прпмјена. Прпцјене будућих климауских прпмјена базирају се на емисијама гаспва суаклене бащуе кпје
узимају у пбзир парамеуре п будућем демпграфскпм, спцијалнпм, привреднпм и уехнплпщкпм развпју на
глпбалнпм и регипналнпм нивпу, накпн шега се инуеграцијама глпбалних климауских мпдела кпји укљушују
кпмппненуе климаускпг сисуема мпгу дпбиуи прпцјене будућих климауских парамеуара. Акп глпбалне
емисије гаспва суаклене бащуе задрже суварни уренд из ппсљедоих некпликп деценија, клима Бпсне и
Херцегпвине би у прпсјеку мпгла ппсуауи упплија у пднпсу на суаое из средине двадесеупг вијека. Псим
прпмјена у вищегпдищоим средоим вриједнпсуима уемперауура и падавина, будуће прпмјене ће услпвиуи
и прпмјене у ексуремима. Вище извјещуаја и исураживаоа указује на мпгуће неппвпљне прпмјене у
55
инуензиуеуу и ушесуалпсуи ексуремних падавина у мпгућим будућим измијеоеним климауским услпвима.
За прпцјену климауских прпмјена пдређених ппдрушја, градпва и ппщуина кприсуе се регипнални климауски
мпдели (Regional Climate Model- RCM), најшещће кприщћени алауи за регипнализацију резулуауа глпбалних
климауских мпдела и прпцјену прпмјене регипналних климауских услпва у будућнпсуи у зависнпсуи пд
разлишиуих сценарија мпгућег ппвећаоа кпнценурација гаспва суаклене бащуе (Giorgi eу al., 2001). За приказ
климауских услпва у будућнпсуи за ппдрушје ппщуине Пеурпвп кприщћени су резулуауи климаускпг
сценарија А1Б за Бпсну и Херцегпвину, креиранпг у пквиру регипналнпг мпдела ЕБУ-ППМ, у пднпсу на
кпнценурацију гаспва суаклене бащуе пкаракуерисанпг кап “средои” сценарип. Сценаријум А1Б дефинисан
је Специјалним извещуајем Међувладинпг панела п климауским прпмјенама (IPCC) п емисипним
сценаријима (Nakicenovic and Swart, 2000) у пквиру кпга су дауе мпгуће будуће емисије гаспва суаклене
бащуе кап ппсљедице будућег уехнплпщкпг, спцијалнпг и екпнпмскпг развпја, заснпванпг на људским
акуивнпсуима. А1Б преуппсуавља избалансирану мјещавину уехнплпгије и кприщћеоа пснпвних ресурса, са
уехнплпщким унапређеоима кпја пмпгућавају избјегаваое кприщћеоа самп једнпг извпра енергије.
Ппсљедице пваквпг мпгућег развпја друщува у будућнпсуи пдразиће се на емисије гаспва суаклене бащуе, у
56
пбиму пд вепма инуензивне карбпнске емисије дп мпгућнпсуи декарбпнизације емисија.

6.1.2.1
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Прпцјена будућег ппвећаоа средое гпдищое температуре на ппдрушју ппщтине
Петрпвп

Трећинаципналниизвјештајидругидвпгпдишоиизвјештајпемисијигаспва
стаклене
БпснеиХерцегпвинеускладусОквирнпмкпнвенцијпмУједиоенихнацијапклиматскимпрпмјенама, 2016.
56
БајићД, ТрбићГ, КлиматскиатласБпснеиХерцегпвине - температуреипадавине, УниверзиуеууБаопјЛуци,
мауемауишкифакулуеу, 2016.

баште
Прирпднп-
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На нареднпм дијаграму су за размаурани сценарип А1Б приказане средое гпдищое уемпераууре за два
временска хпризпнуа, 2001.–2030. и 2071.–2100. Дп краја 21. вијека примјеуан је кпнуинуирани ппрасу
уемпераууре на ппдрушју ппщуине Пеурпвп, уз средоу гпдищоу уемпераууру већу пд 12°C за перипд 2001.57
2030. и већу пд 14°C за перипд 2071.–2100.

Дијаграм 6-6: Средоа гпдишоа температура за перипд 2001-2030. (лијевп) и за перипд 2071-2100. (деснп) према
сценарију А1Б

6.1.2.2

Прпцјена будућих прпмјена у кплишини падавина на ппдрушју ппщтине Петрпвп

Наредни дијаграм приказује гпдищое кплишине падавина за два временска хпризпнуа, 2001.-2030. и 2071.2100. за размаурани сценарип А1Б.
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Извпр: Рад експерускпгуиманапснпвуКлимаускпгауласаБпснеиХерцегпвине - уемпераууреипадавине
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Дијаграм 6-7: Средоа гпдишоа кпличина падавина за перипд 2001-2030. (лијевп) и за перипд 2071-2100. (деснп) према
сценарију А1Б

Дијаграм ппказује да је дп краја 21. вијека на ппдрушју ппщуине Пеурпвп примјеуан уренд смаоеоа
гпдищое кплишине падавина. У највећем дијелу ппщуине се у перипду 2001.-2030. мпгу пшекивауи гпдищое
2
2
падавине дп 1100 l/m , а у перипду 2071.-2100. пд 800 дп 900 l/m .

6.2 Пцјена ппаснпсти, излпженпсти и капацитета ппщтине Петрпвп за
прилагпђаваое климатским прпмјенама
6.2.1 Пцјена ппаснпсти пд ппсљедица климатских прпмјена на ппдрушју ппщтине
Петрпвп
Кап ппаснпсуи кпје предсуављају ппсљедице климауских прпмјена, на ппдрушју ппщуине Пеурпвп
иденуификпване су ексуремнп виспке уемпераууре, ппжари, ппплаве, пбилне падавине, суще и несуащице
впде уе клизищуа. На пснпву кпнсулуација са радним уимпвима, имајући у виду ппаснпсуикпје су се на
ппдрушју ппщуине Пеурпвп ппјављивале у преухпднпм перипду, и узимајући у пбзир резулуауе спрпведених
58
анализа и суудија п прпцјени ууицаја ппаснпсуи , евиденунп је да су впдеће ппаснпсуи на ппдрушју ппщуине
Пеурпвп ппплаве и клизищуа. Прпцјеоује се да је вјерпваунпћа ппјаве ппплава и клизищуа виспка, уе да је
58

Прпцјена угрпженпсти пд елементарних неппгпда и других ппаснпсти, Ппщуина Пеурпвп.
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ууицај пвих ппаснпсуи уакпђе виспк. Шуп се уише пшекиване прпмјене инуензиуеуа ппплава и клизищуа на
ппдрушју ппщуине Пеурпвп у будућнпсуи, кап и пшекиване прпмјене оихпве ушесуалпсуи, пшекује се
ппвећаое у пбје кауегприје у краукпм, средоем и дугпм рпку.
Каракуерисуике свих ппаснпсуи пд ппсљедица климауских прпмјена, иденуификпваних на ппдрушју ппщуине
Пеурпвп приказане су у нареднпј уабели.
Каракуерисуике ппаснпсуи
Ппаснпсуи

Тренууне каракуерисуике
Вјерпваунпћа
ппаснпсуи

Будуће каракуерисуике

Ексуремнп
виспке
уемпераууре
Пбилне
падавине

Умјерена

Умјерен

Пшекивана
прпмјена
инуензиуеуа
Ппвећаое

Умјерена

Умјерен

Ппвећаое

Ппвећаое

Ппжари

Умјерена

Умјерена

Нема прпмјене

Нема прпмјене

Ппплаве

Виспка

Виспк

Ппвећаое

Ппвећаое

Ризик у краукпрпшнпм,
средопрпшнпм и
дугпрпшнпм перипду

Суща и
несуащица впде

Виспка

Виспк

Ппвећаое

Ппвећаое

Ризик у средопрпшнпм и
дугпрпшнпм перипду

Клизищуа

Виспка

Виспк

Ппвећаое

Ппвећаое

Ризик у средопрпшнпм
перипду

Ууицај
ппаснпсуи

Пшекивана
прпмјена
ушесуалпсуи
Ппвећаое

Временски перипд
Ризик у средопрпшнпм
перипду
Ризик у краукпрпшнпм,
средопрпшнпм и
дугпрпшнпм перипду
Ризик у средопрпшнпм
перипду

Табела 6-2: Карактеристике идентификпваних ппаснпсти пд ппсљедица климатских прпмјена на ппдручју ппштине
Петрпвп

6.2.2 Пцјена угрпженпсти сектпра пд ппаснпсти идентификпваних на ппдрушју
Ппщтине Петрпвп
У пвпј анализи су са суанпвищуа излпженпсуи ппаснпсуима прпузрпкпваних климауским прпмјенама
59
размаурани сљедећи спципекпнпмски секупри на ппдрушју ппщуине Пеурпвп :


Зграде/зградарсувп - пднпси се на све (ппщуинске пднпснп градске, суамбене, уерцијарне, јавне, привауне)
зграде или групе зграда урајнп саграђене или ппсуављене на оихпвим лпкацијама;



Превпз - пбухвауа друмски, жељезнишки, ваздущни и впдени превпз и ппуребну инфрасурукууру (пууеве,
мпсупве, раскрснице, уунеле, присуанищуа и аерпдрпме) уе укљушује велики расппн јавне и привауне импвине и
услуга без припадајућих плпвила и впзила;

 Прпизвпдоа и дисурибуција енергије - пднпси се на услуге снабдијеваоа енергијпм и с опм ппвезанпм
инфрасурукуурпм (мреже за прпизвпдоу, урансппру и дисурибуцију свих врсуа енергије). Пбухвауа угаљ, сирпву
нафуу,уешни нафуни гас, сирпвине за рафинерије, адиуиве, нафуне деривауе, гаспве, пбнпвљива гприва уе впду,
сурују и гријаое;
 Впдпснабдијеваое - пднпси се на услугу впдпснабдијеваоа и с опм ппвезану инфрасурукууру. Пбухвауа
ппурпщоу впде уе сисуеме за управљаое пупадним и пбпринским впдама кап щуп су канализација и сисуеми за
пдвпдоу уе прешисуаши (пднпснп прпцеси кпјима се пупадна впда дпвпди у суаое кпје задпвпљава екплпщке
суандарде);


Управљаое пупадпм - пбухвауа акуивнпсуи везане за сакупљаое, пбраду и збриоаваое разлишиуих врсуа
пупада, кап щуп су индусуријски пупад, пупад из дпмаћинсуава, уе кпнуаминиране лпкације;

59

Наведене дефиниције преузеуе су из меупдплпщких дпкуменауа Сппразума градпнашелника за климу и енергију
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Планпви кприщћеоа земљищуа - прпцес кпји спрпвпди лпкална управа да би иденуификпвала и усвпјила
разлишиуе мпгућнпсуи кприщћеоа земљищуа, укљушујући размаураое дугпрпшних екпнпмских, спцијалних и
екплпщких циљева и ууицаја на разлишиуе заједнице и инуереснегрупе, и на пснпву упга усвпјила планпве или
прпписе кпји регулищу дпзвпљене или прихвауљиве пблике уппуребе;



Ппљппривреда и щумарсувп - пбухвауа земљищуе кауегпризпванп и намијеоенп за кприщћеое у ппљппривреди
и щумарсуву, кап и ппвезане прганизације и индусурије. Пбухвауа супшарсувп, впћарсувп, ппвруларсувп,
пшеларсувп, хпруикулууру и псуале пблике прпизвпдое и услуга у ппљппривреди и щумарсуву у пдређенпм
ппдрушју;



Живпуна средина и бипдиверзиуеу – живпуна средина се пднпси на зелене крајплике, квалиуеу ваздуха, дпк се
бипдиверзиуеу пднпси на разнпликпсу живих бића на специфишнпм прпсупру кпје се мјери разнпликпщћу у
пквиру врсуе, међу врсуама и разнпликпщћу екпсисуема;
Здравље/здравсувп - пднпси се на гепграфску дисурибуцију дпминирајућих паупгених суаоа (алергија, рака,
пбпљеоа пргана за дисаое, сршаних пбпљеоа иуд.), укљушује инфпрмације п ефекуима на здравље
(бипмаркери, смаоеое плпднпсуи, епидемије) или дпбрпбиу људи (умпр, сурес, ппсуураумауски суресни
ппремећај, смру иуд.) кпји су дирекунп (загађеое ваздуха, упплпуни уаласи, суща, јаке ппплаве, пзпн изнад ула,
бука иуд.) или индирекунп (квалиуеу хране и впде, генеуски мпдификпвани прганизми иуд.) ппвезани с
квалиуеупм живпуне средине. Такпђе укљушује службу за здравсувене услуге и с опм ппвезану инфрасурукууру
(нпр. бплнице);





Цивилна защуиуа и хиуне службе - пднпси се на дјелпваое цивилне защуиуе и хиуних служби за или у име јавне
управе (нпр. прганизације цивилне защуиуе, пплиција, ваурпгасци, впзила хиуне ппмпћи, хиуна медицинска
служба), а пбухвауа управљаое и смаоеое ризика пд лпкалних кауасурпфа (уренинге пспбља, кппрдинацију,
ппрему, израду планпва за хиуне слушајеве иуд.);



Туризам - пднпси се на акуивнпсуи пспба кпје пууују и бправе у мјесуима изван оихпва упбишајенпг мјесуа
суанпваоа, у перипду кпји није дужи пд једне гпдине, ради пдмпра, ппсла и других разлпга кпји се не пднпсе на
пбављаое билп какве дјелаунпсуи за кпје би у пдредищуу кпје ппсјећују примали накнаду;



Пбразпваое - пднпси се на усуанпве, прпцесе, садржаје и резулуауе прганизпванпг или слушајнпг ушеоа у
функцији развпја кпгниуивних сппспбнпсуи, кап и суицаоа знаоа, вјещуина и навика п физишкпм, друщувенпм и
екпнпмскпм пкружеоу;
 Инфпрмаципнп-кпмуникаципне уехнплпгије - пднпсе се на инуеграцију (удруживаое) уелекпмуникација,
рашунара, спфувера, мемприје, са циљем да се кприсницима пмпгући присууп, шуваое, пријенпс и управљаое
инфпрмацијама.

Пдређене ппаснпсуи, кап щуп су ппплаве на ппдрушју ппщуине Пеурпвп,ууишу на све наведене секупре
(зградарсувп, сапбраћај, енергија, впдпснабдијеваое, управљаое пупадпм, планпви кприщћеоа земљищуа,
ппљппривреда и щумарсувп, живпуна средина и бипдиверзиуеу, здравље, цивилна защуиуа и хиуне службе,
пбразпваое уе инфпрмаципнп-кпмуникаципне уехнплпгије.), дпк друге имају маои пбим ууицаја.
Ууицаји свих иденуификпваних ппаснпсуи на спципекпнпмске и прирпдне секупре на ппдрушју ппщуине
Пеурпвп, кап и индикаупри пууем кпјих се прауи нивп оихпвпг ууицаја на размауране секупре, приказани су
у нареднпј уабели.
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Табела 6-3: Анализа угрпженпсти спципекпнпмских и прирпдних сектпра на ппдручју Општине Петрпвп пд ппаснпсти прпузрпкпваних климатским прпмјенама

Зграде

Енергија

Сапбраћај

Угрпжени секупри
Ппљппривр
Планпви
еда и
кприщћеоа
щумарсувп
земљищуа

-

-

Виспкп
(Брпј дана
прекида
впдпснабдијева
оа)

-

-

Виспкп
(ппврщина
ппљппривр
еднпг
земљищуа
на кпјем су
пщуећени
усјеви)

-

Виспкп
(дужина
нефункцина
лних пууних
праваца)

Умјеренп (Брпј
дана прекида
впдпснабдијева
оа/брпј или %
инфрасурукууре
угрпжене
ппплавама)

Виспкп
(брпј
дана у
кпјима
је није
мпгуће
прикупљ
ауи
пупад)

-

Умјеренп
(ппврщина
ппплављенп
г
ппљппривр
еднпг
земљищуа)

-

-

Нискп (брпј
дана у
кпјима је
прекинуупс
набдијева
ое
енергијпм/
брпј или %
инфрасурук
ууре
пщуећене у
слушајевим
а ппплава)
-

-

-

-

Умјеренп
(ппврщина
ппљппривр
еднпг
земљищуа
на кпјем су
пщуећени
усјеви)

Ексуремнп виспке
уемп.

-

Пбилне падавине
Ппжари

Впдпснабдијева
ое

Управља
ое
пупадпм

Живпуна
средина и
бипдиверз
иуеу
Умјеренп
(% зелених
ппврщина
угрпжених
ексуремнп
виспким
уемперауур
ама)

Здравље

Цивилна
защуиуа и хиуне
службе

Пбразпваое

Инф. кпм.
уехнплпгије

Умјеренп (брпј
љекарских
инуервенција
узрпкпваних
ексуремнп
виспким
уемперауурама

-

-

-

-

-

Умјеренп
(Брпј
инуервенција
релевануних
служби/прпсјеш
нп вријеме
пдзива
релевануних
служби у
слушају
ппплава)

Умјеренп (брпј
дана у кпјима
је пнемпгућенп
пдвијаое
насуаве, брпј
пбразпвних
пбјекауа
угрпжен
ппплавама)

-

Виспк (%
зелених
ппврщина
угрпжених
ексуремнп
виспким
уемперауур
ама)

Умјеренп (брпј
љекарских
инуервенција
узрпкпваних
ексуремним
хладнпћама)

Умјеренп
(Брпј
инуервенција
релевануних
служби/прпсјеш
нп вријеме
пдзива
релевануних
служби у
слушају
ппплава)

-

-
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Зграде

Сапбраћај

Управља
ое
пупадпм

Угрпжени секупри
Ппљппривр
еда и
щумарсувп

Планпви
кприщћеоа
земљищуа

Виспкп
(брпј
пбјекауа
угрпжен
ппплава
ма)

Виспкп
(дужина
нефункцина
лних пууних
праваца)

Нискп (брпј
дана у
кпјима је
прекинуупс
набдијева
ое
енергијпм/
брпј или %
инфрасурук
ууре
пщуећене у
слушајевим
а ппплава)

Виспкп
(Брпј дана
прекида
впдпснабдијева
оа/брпј или %
инфрасурукууре
угрпжене
ппплавама)

Виспкп
(брпј
дана у
кпјима
је није
мпгуће
прикупљ
ауи
пупад)

Умјеренп
(ппврщина
пренамије
оенпг
земљищуа)

Виспкп
(ппврщина
ппплављенп
г
ппљппривр
еднпг
земљищуа)

-

-

-

Виспкп
(Брпј дана
прекида
впдпснабдијева
оа)

-

-

Виспкп
(брпј
пбјекауа
угрпжен
клизищу
има)

Виспкп
(дужина
нефункцина
лних пууних
праваца)

Нискп (брпј
дана у
кпјима је
прекинууп
снабдијева
ое
енергијпм/
брпј или %
инфрасурук
ууре
пщуећене у
слушајевим
а
клизищуа)

Умјеренп
(Брпј дана
прекида
впдпснабдијева
оа/брпј или %
инфрасурукууре
угрпжене
клизищуима)

-

-

Виспкп
(ппврщина
ппљппривр
еднпг
земљищуа
на кпјем су
пщуећени
усјеви)
Нискп
(ппврщина
ппљппривр
еднпг
земљищуа
на кпјем су
пщуећени
усјеви)

Ппплаве
Суща и несуащица
впде
Клизищуа

Енергија

Впдпснабдијева
ое

Живпуна
средина и
бипдиверз
иуеу
Нискп (%
зелених
ппврщина
угрпжених
ппплавама)

Здравље

Цивилна
защуиуа и хиуне
службе

Пбразпваое

Инф. кпм.
уехнплпгије

Умјеренп (брпј
пспба
пзлијеђених
услијед ппјаве
ппплава/брпј
смруних
слушајева
ппвезаних са
ппплавама/брпј
изданих
уппзпреоа п
квалиуеуи впде)

Умјеренп
(Брпј
инуервенција
релевануних
служби/прпсјеш
нп вријеме
пдзива
релевануних
служби у
слушају
ппплава)

Умјеренп (брпј
дана у кпјима
је пнемпгућенп
пдвијаое
насуаве, брпј
пбразпвних
пбјекауа
угрпжен
ппплавама)

Умјеренп
(% зелених
ппврщина
угрпжених
сущпм)

Виспкп (брпј
љекарских
инуервенција
узрпкпваних
сущпм и
несуащицпм
впде)

-

-

Нискп (Брпј
дана/сауи
прекида и
пуежанпг
рада
уелефпнске
мреже/Инуе
рнауа/мпби
лне
мреже/брпј
или %
инфрасуруку
уре
угрпжене
ппплавама)
-

-

-

-

-

-
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Псим угрпжених секупра, ппаснпсуима пд ппсљедица климауских прпмјена излпженп је цјелпкупнп
суанпвнищувп, уз разлишиуе нивпе ууицаја на разлишиуе кауегприје суанпвнищува. Ексуремнп виспке
уемпераууре нарпшиуп неппвпљнп ууишу надјецу, суарије пспбе, пспбе са хрпнишним пбпљеоима и пспбе
кпје суанују у неуслпвним пбјекуима (бараке, суаре урпщне куће и сл.). Клизищуа су ппаснпсуи кпје ппгађају
велики брпј људи али ппсебнп негауиван ууицај имају на пспбе и дпмаћинсува са ниским примаоима и
пспбе кпје суанују у неуслпвним пбјекуима. Ппплаве, суще и несуащице впде кап иденуификпване ппаснпсуи
негауивнп ууишу на цјелпкупнп суанпвнищувп на ппдрушју ппщуине Пеурпвп.

6.2.3 Капацитети за прилагпђаваое на климатске прпмјене на ппдрушју ппщтине
Петрпвп
Капациуеуи за прилагпђаваое пднпсе се на сппспбнпсу сисуема да се прилагпди климауским прпмјенама
(укљушујући климауску варијабилнпсу и климауске ексуреме), да ублажи ппуенцијалне щуеуе, искприсуи
мпгућнпсуи, или да се супши са ппсљедицама. Капациуеу за прилагпђаваое зависи пд распплпживих
финансијских извпра, људских ресурса уе мпгућнпсуи прилагпђаваоа, и разликује се у зависнпсуи пд
ппаснпсуи и секупра. На примјер, ппдрушје кпје је дпбрп припремљенп за сузбијаое ппплава мпже биуи
неприпремљенп за упплпуне уаласе. Изнпс бучеуа, брпј пбразпваних лица пп дјелаунпсуима, дпсуупнпсу или
недпсуауак ппдауака п ууицају ппјединих ппаснпсуи, нашини и механизми дјелпваоа у хиуним сиууацијама,
прпграми псигураоа кпнуинуиуеуа ппслпваоа накпн ппјаве ппаснпсуи, иуд, ппказауељи су кпји се кприсуе за
прпцјену капациуеуа за прилагпђаваое на климауске прпмјене. Низ других факупра дппринпси пвпм
капациуеуу, укљушујући меначмену и искусувп лпкалне админисурације у спрпвпђеоу мјера кап пдгпвпра на
наведене ппаснпсуи.
Капациуеуи за прилагпђаваое на климауске прпмјене на ппдрушју ппщуине Пеурпвп, у кпнуексуу пве
анализе, ппсмаурају се са вище аспекауа. Размаурају се сљедећи елеменуи капациуеуа за прилагпђаваое:






Ппсупјаое јавних служби, щуп ппдразумијева дпсуупнпсу и присууп услугама јавних служби (пплиција,
ваурпгасци, цивилна защуиуа, хиуне службе и сл.) кпје се мпгу нпсиуи са иденуификпваним ппаснпсуима кап щуп
су нпр. ппплаве и клизищуа;
Ппсупјаое и распплпживпсу спципекпнпмских акуера, щуп ппдразумијева инуеракцију између спципекпнпмских
акуера узимајући у пбзир распплпжива средсува уе нивп развијенпсуи друщувене свијесуи и ппвезанпсуи (нпр.
нивп залагаоа и реакције спципекпнпмских акуера са једнпг ппдрушја у слушају ппаснпсуи);
Ппсупјаое, усклађенпсу и имплеменуација регулауиве, закпна, правилника, прпцедура и сл., щуп укљушује
ппсупјаое инсуиууципналнпг пкружеоа, регулауиве и пплиуика (нпр. закпни, превенуивне мјере, пплиуике
урбанпг развпја); впђсувп и кпмпеуенције лпкалне управе; капациуеу пспбља и ппсупјеће прганизаципне
сурукууре (нпр. знаое и вјещуине пспбља, нивп инуеракције између градских/ппщуинских служби и пргана);
дпсуупнпсу финансијских средсуава за климауске акције;



Ппсупјаое физишких ресурса, щуп ппдразумијева дпсуупнпсу ресурса (нпр. впде, земљищуа, пијеска, камена и
др.) и пракси за оихпвп управљаое, уе дпсуупнпсу физишке инфрасурукууре и услпва за оенп кприщћеое и
пдржаваое у слушају ппаснпсуи;
 Ппсупјаое знаоа, меупдплпгија, прпцјена, суудија, сисуема ранпг уппзправаоа и сл. пднпси се на дпсуупнпсу
ппдауака и знаоа (нпр. меупдплпгије, смјернице, пквири за прпцјену и надзпр); дпсуупнпсу и присууп
уехнплпгијама и уехнишким апликацијама (нпр. меуепрплпщким сисуемима, сисуему ранпг уппзправаоа,
сисуемима за кпнурплу ппплава) уе вјещуинама и сппспбнпсуима ппуребним за оихпву уппуребу кап и
ппуенцијал за инпвације у слушају ппаснпсуи.

У нареднпј уабели приказани су наведени елеменуи капациуеуа за прилагпђаваое на климауске прпмјене
на ппдрушју ппщуине Пеурпвп пп ппаснпсуима и излпженим секуприма. За сваки елемену капациуеуа,
ппаснпсуи и секупра исказана је пцјена нивпа развијенпсуи (ниска, средоа/умјерена и виспка). Мпже се
извући генерални закљушак да су капациуеуи на ппдрушју ппщуине Пеурпвп, кпји се мпгу нпсиуи са
ппаснпсуима пд климауских прпмјена, средое развијени. Наведена средоа пцјена се пднпси на ппсупјаое и
распплпживпсу јавних служби и спципекпнпмских акуера; ппсупјаое, усклађенпсу и имплеменуацију
регулауиве, закпна, правилника, прпцедура и сл.; уе на ппсупјаое знаоа, меупдплпгија, прпцјена, суудија,
сисуема ранпг уппзправаоа и сл., дпк је ппсупјаое физишких ресурса пцијеоенп кап виспкп развијенп.
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Умјеренп развијени елеменуи капациуеуа за прилагпђаваое на климауске прпмјене захуијевају ппбпљщаоа
и унапређеоа.
Кап щуп је приказанп, впдеће ппаснпсуи на ппдрушју ппщуине Пеурпвп су ппплаве и клизищуа, а оихпв
ууицај је присууан у секуприма зградарсува, сапбраћаја, енергије, впдпснабдијеваоа, управљаоа пупадпм,
планпвима кприщћеоа земљищуа, ппљппривреде и щумарсува, живпуне средине и бипдиверзиуеуа,
здравсува, цивилне защуиуе и хиуних служби, пбразпваоа уе инфпрмаципнп-кпмуникаципних уехнплпгија.
Пцијеоенп је да су сви елеменуи капациуеуа за прилагпђаваое на климауске прпмјене умјеренп развијени.
Тп знаши да oпщуина Пеурпвп има средое развијене јавне службе (пплиција, ваурпгасци, цивилна защуиуа,
хиуне службе и сл.) кпје се мпгу нпсиуи са ппплавама и клизищуима у уренууним услпвима. С пбзирпм да је
предвиђен ппвећан ризик пд ппплава и клизищуа у будућнпсуи, ппуребнп је пјашауи капациуеуе ппменууих
служби. Дпдаунп, ппсупје и распплпживи су спципекпнпмски акуери кпји уз средои нивп развијенпсуи,
друщувене свијесуи, ппвезанпсуи и залагаоа дјелују у слушају ппаснпсуи пд ппплава и клизищуа. Шуп се уише
урећег елеменуа капациуеуа за прилагпђаваое на ппдрушју ппщуине Пеурпвп,ппуребнп је пјашауи
кпмпеуенције лпкалне управе, нарпшиуп капациуеуа пспбља и ппсупјеће прганизацијске сурукууре, уе
ппвећауи финансијска средсува за бпрбу прпуив ппплава и клизищуа. Шуп се уише физишких ресурса кап
елеменуа капациуеуа, неппхпднп је задржауи уренууни нивп управљаоа, кприщћеоа и пдржаваоа физишке
инфрасурукууре и ресурса какп би се спријешиле щуеуе и губици пд ппплава и клизищуа. Ппсљедои елемену
капациуеуа за прилагпђаваое на климауске прпмјене мпже се ппбпљщауи крпз развпј нпвих меупдплпгија,
анализа, суудија, смјерница, прпцјена, сисуема ранпг уппзправаоа, сисуема за кпнурплу ппплава,
меуепрплпщких суаница и сисуема и сл., уе убрзаним развпјем вјещуина и сппспбнпсуи ппуребних за
уппуребу уехнплпгија и уехнишких апликација за бпрбу прпуив ппплава и клизищуа. Слишни закљушци би се
мпгли извесуи и за псуале иденуификпване ппаснпсуи на ппдрушју Пеурпва.

Пппл
аве

Ппжари

Ексуремнп виспке
уемпераууре

Ппаснпсуи

Капациуеуи за прилагпђаваое на климауске прпмјене

Ппсупјаое јавних
служби

Ппсупјаое и
распплпживпсу
спцип-екпнпмских
акуера

- Секупр впда
(умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)
- Живпуна средина и
бипдиверзиуеу
(умјеренп)
- Здравље (умјеренп)

- Секупр впда
(умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)
- Живпуна средина и
бипдиверзиуеу
(умјеренп)
- Здравље (умјеренп)

- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)
- Живпуна средина и
бипдиверзиуеу
(умјеренп)
- Здравље (умјеренп)
- Цивилна защуиуа и
хиуна служба
(умјеренп)
- Цивилна защуиуа и
хиуна служба
(умјеренп)

- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)
- Живпуна средина и
бипдиверзиуеу
(умјеренп)
- Здравље (умјеренп)
- Цивилна защуиуа и
хиуна служба
(умјеренп)
- Цивилна защуиуа и
хиуна служба
(умјеренп)

- Зграде (умјеренп)
- Сапбраћај
(умјеренп)

- Зграде (умјеренп)
- Сапбраћај
(умјеренп)

Ппсупјаое,
усклађенпсу и
имплеменуација
регулауиве, закпна,
правилника,
прпцедура и сл.
- Секупр впда
(умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)
- Живпуна средина и
бипдиверзиуеу
(умјеренп)
- Здравље (умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)
- Живпуна средина и
бипдиверзиуеу
(умјеренп)
- Здравље (умјеренп)
- Цивилна защуиуа и
хиуна служба
(умјеренп)
- Цивилна защуиуа и
хиуна служба
(умјеренп)
)
- Зграде (умјеренп)
- Сапбраћај
(умјеренп)

Ппсупјаое физишких
ресурса

Ппсупјаое знаоа,
меупдплпгија,
прпцјена, суудија,
сисуема ранпг
уппзправаоа и сл.

- Секупр впда
(умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)
- Живпуна средина и
бипдиверзиуеу
(умјеренп)
- Здравље (умјеренп

- Секупр впда
(умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп (умјеренп)
- Живпуна средина и
бипдиверзиуеу
(умјеренп)
- Здравље (умјеренп

- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)
- Живпуна средина и
бипдиверзиуеу
(умјеренп)
- Здравље (умјеренп)
- Цивилна защуиуа и
хиуна служба
(умјеренп)
- Цивилна защуиуа и
хиуна служба
(умјеренп)

- Ппљппривреда и
щумарсувп (умјеренп)
- Живпуна средина и
бипдиверзиуеу
(умјеренп)
- Здравље (умјеренп)
- Цивилна защуиуа и
хиуна служба
(умјеренп)
- Цивилна защуиуа и
хиуна служба
(умјеренп)

- Зграде (умјеренп)
- Сапбраћај
(умјеренп)

- Зграде (умјеренп)
- Сапбраћај (умјеренп)
- Енергија (умјеренп)
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Пбилне падавине

Суща и несуащица
впде

Ппаснпсуи

Капациуеуи за прилагпђаваое на климауске прпмјене

Ппсупјаое јавних
служби

Ппсупјаое и
распплпживпсу
спцип-екпнпмских
акуера

- Енергија (умјеренп)
- Впдпснабдијеваое
(умјеренп)
- Управљаое
пупадпм (умјеренп)
- Планпви
кприщћеоа
земљищуа (умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)
- Живпуна средина и
бипдиверзиуеу
(умјеренп)
- Здравље (умјеренп)
- Цивилна защуиуа и
хиуна служба
(умјеренп)
- Пбразпваое
(умјеренп)
- Инфпрмаципне и
кпмуникаципне
уехнплпгије
(умјеренп)

- Енергија (умјеренп)
- Впдпснабдијеваое
(умјеренп)
- Управљаое
пупадпм (умјеренп)
- Планпви
кприщћеоа
земљищуа (умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)
- Живпуна средина и
бипдиверзиуеу
(умјеренп)
- Здравље (умјеренп)
- Цивилна защуиуа и
хиуна служба
(умјеренп)
- Пбразпваое
(умјеренп)
- Инфпрмаципне и
кпмуникаципне
уехнплпгије
(умјеренп)

Ппсупјаое,
усклађенпсу и
имплеменуација
регулауиве, закпна,
правилника,
прпцедура и сл.
- Енергија (умјеренп)
- Впдпснабдијеваое
(умјеренп)
- Управљаое
пупадпм (умјеренп)
- Планпви
кприщћеоа
земљищуа (умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)
- Живпуна средина и
бипдиверзиуеу
(умјеренп)
- Здравље (умјеренп)
- Цивилна защуиуа и
хиуна служба
(умјеренп)
- Пбразпваое
(умјеренп)
- Инфпрмаципне и
кпмуникаципне
уехнплпгије
(умјеренп)

- Впдпснабдијеваое
(умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)
- Живпуна средина и
бипдиверзиуеу
(умјеренп)
- Здравље (умјеренп)

- Впдпснабдијеваое
(умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)
- Живпуна средина и
бипдиверзиуеу
(умјеренп)
- Здравље (умјеренп)

- Сапбраћај
(умјеренп)
- Енергија (умјеренп)
- Впдпснабдијеваое
(умјеренп)
- Управљаое
пупадпм (умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)
- Цивилна защуиуа и
хиуна служба
(умјеренп)
- Пбразпваое
(умјеренп)

- Сапбраћај
(умјеренп)
- Енергија (умјеренп)
- Впдпснабдијеваое
(умјеренп)
- Управљаое
пупадпм (умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)
- Цивилна защуиуа и
хиуна служба
(умјеренп)
- Пбразпваое
(умјеренп)

Ппсупјаое физишких
ресурса

Ппсупјаое знаоа,
меупдплпгија,
прпцјена, суудија,
сисуема ранпг
уппзправаоа и сл.

- Енергија (умјеренп)
- Впдпснабдијеваое
(умјеренп)
- Управљаое
пупадпм (умјеренп)
- Планпви
кприщћеоа
земљищуа (умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)
- Живпуна средина и
бипдиверзиуеу
(умјеренп)
- Здравље (умјеренп)
- Цивилна защуиуа и
хиуна служба
(умјеренп)
- Пбразпваое
(умјеренп)
- Инфпрмаципне и
кпмуникаципне
уехнплпгије
(умјеренп)

- Впдпснабдијеваое
(умјеренп)
- Управљаое пупадпм
(умјеренп)
- Планпви кприщћеоа
земљищуа (умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп (умјеренп)
- Живпуна средина и
бипдиверзиуеу
(умјеренп)
- Здравље (умјеренп)
- Цивилна защуиуа и
хиуна служба
(умјеренп)
- Пбразпваое
(умјеренп)
- Инфпрмаципне и
кпмуникаципне
уехнплпгије (умјеренп)

- Впдпснабдијеваое
(умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)
- Живпуна средина и
бипдиверзиуеу
(умјеренп)
- Здравље (умјеренп)

- Впдпснабдијеваое
(умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)
- Живпуна средина и
бипдиверзиуеу
(умјеренп)
- Здравље (умјеренп)

- Впдпснабдијеваое
(умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп (умјеренп)
- Живпуна средина и
бипдиверзиуеу
(умјеренп)
- Здравље (умјеренп)

- Сапбраћај
(умјеренп)
- Енергија (умјеренп)
- Впдпснабдијеваое
(умјеренп)
- Управљаое
пупадпм (умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)
- Цивилна защуиуа и
хиуна служба
(умјеренп)
- Пбразпваое
(умјеренп)

- Сапбраћај
(умјеренп)
- Енергија (умјеренп)
- Впдпснабдијеваое
(умјеренп)
- Управљаое
пупадпм (умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)
- Цивилна защуиуа и
хиуна служба
(умјеренп)
- Пбразпваое
(умјеренп)

- Сапбраћај (умјеренп)
- Енергија (умјеренп)
- Впдпснабдијеваое
(умјеренп)
- Управљаое пупадпм
(умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп (умјеренп)
- Цивилна защуиуа и
хиуна служба
(умјеренп)
- Пбразпваое
(умјеренп)
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Клизищуа

Ппаснпсуи

Капациуеуи за прилагпђаваое на климауске прпмјене

Ппсупјаое јавних
служби

Ппсупјаое и
распплпживпсу
спцип-екпнпмских
акуера

- Зграде (умјеренп)Сапбраћај (умјеренп)
- Енергија (умјеренп)
- Впдпснабдијеваое
(умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)

- Зграде (умјеренп)Сапбраћај (умјеренп)
- Енергија (умјеренп)
- Впдпснабдијеваое
(умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)

Ппсупјаое,
усклађенпсу и
имплеменуација
регулауиве, закпна,
правилника,
прпцедура и сл.
- Зграде (умјеренп)Сапбраћај (умјеренп)
- Енергија (умјеренп)
- Впдпснабдијеваое
(умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)

Ппсупјаое физишких
ресурса

- Зграде (умјеренп)Сапбраћај (умјеренп)
- Енергија (умјеренп)
- Впдпснабдијеваое
(умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп
(умјеренп)

Ппсупјаое знаоа,
меупдплпгија,
прпцјена, суудија,
сисуема ранпг
уппзправаоа и сл.
- Зграде (умјеренп)
- Сапбраћај (умјеренп)
- Енергија (умјеренп)
- Впдпснабдијеваое
(умјеренп)
- Ппљппривреда и
щумарсувп (умјеренп)

Табела 6-4: Карактеристике капацитета Општине Петрпвп за прилагпђаваое на климатске прпмјене

6.3 Мјере прилагпђаваоа климатским прпмјенама на ппдрушју ппщтине
Петрпвп
Предлпжене мјере везане су за ппаснпсуи пд ппплава, ппжара, клизищуа суща и несуащица впде уе
ексуремнп виспких уемперауура. Пдређен брпј мјера пднпси се на јашаое капациуеуа акуера у пбласуи
защуиуе и спащаваоа људи и импвине. Мјере се предлажу на пснпву прирпдних несрећа кпје су се
дпгпдиле на ппдрушју ппщуине Пеурпвп, и на пснпву каракуерисуика иденуификпваних уренууних и будућих
ппаснпсуи пд ппсљедица климауских прпмјена

6.3.1 Мјере за прилагпђаваое на ппаснпсти пд ппплаваи пбилних падавина
Редни брпј мјере

1

Назив мјере
Нпсилац реализације
Партнери у реализацији

Регулација кприта ријеке Јадрине у насељу Петрпвп
Пдјељеое за прпсупрнп уређеое и суамбенп кпмуналне ппслпве



Псуала пдјељеоа и пргани Ппщуине Пеурпвп
Међунарпдне развпјне агенције

Перипд реализације

2026-2030.

Укупна инвестиција

2.500.000 КМ

Извпри финансијских
средстава

Кратки ппис мјере
/кпментари



ЈУ "Впде Српске" Бијељина





Бучеу Републике Српске
Кредиуна и дпнаупрска средсува међунарпдних кредиупра и развпјних агенција
Бучеу ппщуине Пеурпвп

Ријека Јадрина предсуавља впдпупк II кауегприје, пднпснп впдпупк y надлежнпсуи лпкалне
заједнице. Ппщуина Пеурпвп има у плану израду и спрпвеђеое прпјекуа защуиуе пд ппплава и
уређеоа кприуа ријеке Јадрине. Први кпрак бип би израда прпјекунп-уехнишке дпкуменуације,
дпк би се сам прпјекау реализпвап у вище фаза.
Реализација прпјекуа ппдразумијева уређеое кприуа ријеке Јадрине на релацији пд Прлпвпг
језера дп ущће ријеке Јадрине у Спрешу, на ппдрушју МЗ Пеурпвп. Шуеуе пд ппплава се сваке
гпдине прпцјеоују на милипнске изнпсе. Најугрпженије је насељенп мјесуп Пеурпвп гдје живи
вище пд 2.000 суанпвника. Ријека Јадрина два дп ури пууа гпдищое нашини пгрпмне щуеуе
привредним и инфрасурукуурним пбјекуима, дпмаћинсувима и ппљппривредним имаоима.
Реализацијпм пве мјере у ппщуини Пеурпвп били би защуићени привредни и инфрасурукуурни
пбјекуи, дпмаћинсува и ппљппривредни усјеви, а бучеуска средсува кпја се сваке гпдине
уурпще у санираое ппсљедица ппплава била би улпжена у неке друге прпјекуе пд знашаја за
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ппщуину.

Редни брпј мјере

2

Назив мјере
Нпсилац реализације
Партнери у реализацији

Пдржаваое и шищћеое впдптпкпва и пптпка на ппдрушју ппщтине Петрпвп
Ппщуина Пеурпвп




Влада Републике Српске
ЈУ "Впде Српске" Бијељина
Међунарпдне развпјне агенције и кредиупри

Перипд реализације

2021-2028.

Укупна инвестиција

100.000 КМ

Извпри финансијских
средстава





Бучеу Ппщуине Пеурпвп
Бучеу Владе Републике Српске
Кредиуна и дпнаупрска средсува међунарпдних кредиупра и развпјних агенција

Кратки ппис мјере

Превенција пд ппплава је пд сурауещкпг знашаја за сваку јединицу лпкалне сампуправе, а щуеуе
кпје насуају услијед ппплава дају ппсебну димензију пзбиљнпсуи присуупа у спрпвпђеоу
превенуивних мјера у защуиуи пд ппплава. И ппред шиоенице да ппсупји пдређенибрпј насипа
и да су кприуа пдређенпг брпја впдпупкпва регулисана, садащое акуивнпсуи у превенцији пд
ппплава недпвпљне су да би знашајније ууицале на смаоеое щуеуних ппсљедица ппплава.
Уређеое впдпупкпва ппдразумијева извпђеое радпва на уређеоу и пдржаваоу пбала,
шищћеое и уклаоаое нанпса, кршеое и кпщеое расуиоа, дјелимишнп прпдубљаваое дна
кприуа, уклаоаое и шищћеое щљуншаних нанпса, уе шищћеое уређених кприуа пд круупг
пупада. Пдржаваоем впдпупкпва спрешава се задржаваое и излијеваое впде из оихпвих
кприуа уе плављеое пкплних пбјекауа.
Пва мјера ппдразумијева прганизпванп и редпвнп шищћеое канала брдских ријека,
ангажпваоем специјализпваних фирми уз преухпдну израду плана за пдржаваое брдских
впдпупкпва.

Редни брпј мјере

3

Назив мјере
Нпсилац реализације
Партнери у реализацији

Прпщиреое канализаципне мреже и изградоа канализаципне мреже у туристишкпј зпни
Калуђерица и рекпнструкција канализаципнпг система у урбанпм центру ппщтине Петрпвп
Ппщуина Пеурпвп



Псуала пдјељеоа и пргани Ппщуине Пеурпвп
Развпјни прпграм Уједиоених нарпда у Бпсни и Херцегпвини

Перипд реализације

2021-2027.

Укупна инвестиција

2.600.000 КМ

Извпри финансијских
средстава

Кратки ппис мјере






Бучеу ппщуине Пеурпвп
Кредиуна и дпнаупрска средсува међунарпдних кредиупра и развпјних агенција
Бучеу Републике Српске
Фпнд за защуиуу живпуне средине РС

Већа ушесуалпсу ппплава, кищних и соежних падавина у будућнпсуи предсувљаће расуућу
ппаснпсу на ппдрушју ппщуине Пеурпвп. У уаквим услпвима инуензивних климауских прпмјена
ппуребнп је кпмуналну сурукууру кпнсуанунп прилагпђавауи нпвпнпсуалим и будућим
сиууацијама. Канализаципни сисуем захуијева ппсебну пажоу, с пбзирпм да
мпже
прпузрпкпвауи излијеваое впда, нарпшиуп у перидима када је кплишина падавина
надпрпсјешна.
На ппдрушјима разбијенпг уипа суанпваоа, какав је у ппщуини Пеурпвп, усппсуављаое
канализаципнпг сисуема и прихвауљиве инфрасурукууре је и финансијски и уехнишки слпжен
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прпцес и захуијева адеквауан прпјекуни присууп – пд иденуификације укупних и издвпјених
прпблема, израде суудије/акципнпг плана/идејнпг прпјекуа за изградоу канализаципнпг
сисуема урбанпг ппдрушја ппщуине Пеурпвп са уурисуишкпм зпнпм Калуђерица, и разрада пп
фазама у главне изведбене прпјекуе.
Реализација пве мјере захуијва:

израду суудије/акципнпг плана/идејнпг прпјекуа пдвпдое пупадних впда на ппдрушју
ппщуине Пеурпвп;

преглед и ууврђиваое нулупг суаоа и приједлпг ппуребне санације/рекпнсурукције у
јединсувенпм канализаципнпм сисуему и ппдсиуемима пп мјесним заједницама
(кплекуивне и индивидуалне неуслпвне сепуишке јаме, са и без пдвпдое, грађевински
несуандрадизпване; иуд);

пиприуеуну изградоу канализаципне мреже у уурисуишкпј зпни Калуђерица и
рекпнсурукцију канализаципнпг сисуема са кплекуприма у урбанпм ценуру ппщуине
(уппредп са уређеоем кприуа ријеке Јадрине у пквиру мјере кпја се пднпси на
защуиуу пд ппплава).
Реализацијпм пве мјере пбезбиједиће се прикљушак на јавни канализаципни сисуем за 50% пд
укупнпг брпја дпмаћинсуава на ппдрушју ппщуине.

6.3.2 Мјере за прилагпђаваое на ппаснпсти пд клизищта
Редни брпј мјере

4

Назив мјере
Нпсилац реализације
Партнери у реализацији

Израда катастра клизищта и санација припритетних клизищта
Пдјељеое за прпсупрнп уређеое и суамбенп кпмуналне ппслпве




Минисуарсувп ппљппривреде, щумарсува и впдппривреде РС
Псуала пдјељеоа и пргани Ппщуине Пеурпвп
Развпјни прпграм Уједиоених нарпда у Бпсни и Херцегпвини

Перипд реализације

2021-2025.

Укупна инвестиција

200.000 КМ

Извпри финансијских
средстава
Кратки ппис мјере





Бучеу Ппщуине Пеурпвп
Бучеу Владе Републике Српске
Међунарпдни финансијери и дпнаупри (EU, UNDP, USAID и др.)

У циљу смаоеоа ризика пд клизищуа предлажу се двије врсуе мјера - сурукуурне и
несурукуурне. Несурукуурне мјере укљушују некпликп превенуивних акуивнпсуи прије и накпн
ппјаве клизищуа кпје су дип акуивнпсуи везаних за кприщћеое земљищуа и урбанп планираое,
хиуне реакције јединица Цивилне защуиуе, едукација лпкалнпг суанпвнищува кпје живи у
ппдрушју кпје је ппд виспким ризикпм пд ппјаве клизищуа, изградоа капациуеуа, пдгпварајуће
вјежбе и сл. У сурукуурне мјере спадају специфишне грађевинске акуивнпсуи кпје пбезбјеђују
урајну суабилнпсу уерена, и кпје мпгу пбухвауиуи разлишиуе врсуе санаципних мјера у смислу
израде армиранпбеупнских ппуппрних зидпва, щиппва, дренажних сисуема, габипна, пднпснп
кпмбинације двије или вище мјера санације. У пквиру пве мјере реализпваће се припремне
радое за санацију приприуеуних клизищуа на ппдрушју Пеурпва, уе инуервенунп сурукуурнп
дјелпваое на ппјединим клизищуима.На ппдрушју Пеурпва, у преухпднпм перипду
иденуфикпванп је 18 лпкација кпје су угрпжене клизищуима. Суушна кпмисија ппувдрила је да
нјихпвпм прпцјенпм нису пбухваћена сва клизищуа на ппдрушју Ппщуине уе је непдпхпднп
израдиу кауасуар свих клизищуа, кпји ће садржауи и план санације приприуеуних клизищуа.

6.3.3 Мјере за прилагпђаваое на ппаснпсти пд суще и нестащице впде
Редни брпј мјере

5

Назив мјере
Нпсилац реализације
Партнери у реализацији

Прпщиреое впдпвпдне мреже
Пдјељеое за прпсупрнп уређеое и суамбенп кпмуналне ппслпве


Псуала пдјељеоа и пргани Ппщуине Пеурпвп
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Међунарпдне развпјне агенције

Перипд реализације

2021-2027.

Укупна инвестиција

1.300.000 КМ




Извпри средстава

Кратки ппис мјере

Бучеу Ппщуине Пеурпвп
Влада РС
Међунарпдни финансијери и дпнаупри (EU, UNDP, USAID и др.)

Псим за задпвпљаваое приприуеуних ппуреба грађана, дпвпљне кплишине квалиуеуне впде
неппхпдне су и за ппуребе расуућих привредних грана на ппдрушју ппщуине Пеурпвп, нарпшиуп
ппљппривреде (перадарсувп, прпизвпдоа у заувпренпм и сл.) и ууризма (ТЗ Калуђерица, Терме
Пзрен, псуали прауећи уурисуишки капациуеуи у угпсуиуељсуву и смјещуајни сепски капациуеуи).
Реализација пве мјере ће дппринијеуи кљушнпм сурауещкпм прпјекуу изградое сисуема
впдпснабдијеваоа у Турисуишкпј зпни Калуђерица, уе унапређеоу впдснабдијеваоа у свим
мјесним заједницама ппщуине. Кљушни резулуауи пве мјере ће биуи:


Јединсувени сисуем управљаоа сисуемпм впдпснабдијеваоа - Ппсупјећи нејединсувен
сисуем впдпснабдијеваоа сасуављен пд вище прганизпваних и непрганизпваних сисуема
пп мјесним заједницама ће се пбјединиуи, щуп ће крпз оегпва ппбпљщаоем дпвесуи дп
квалиуенпг управљаоа впдпснабдијеваоем;
Неисуражени ресурси су иденуификпвани и ефекууирани ангажпваоем сурушних и
експеруских субјекауа са референсама из пве пбласуи, щуп кап резулуау даје нпва
извприщуа пиуке впде са кпнуинуираним увпђеоем у сисуем;
Разрада прпјекуне дпкуменуације према ппсупјећим суудијама впдпснабдијеваоа и према
ппсупјећем Идејнпм прпјекуу впдпснабдијеваоа ппщуине Пеурпвп, уз инпвираое и израду
нпве дпкуменуације у складу са извјеснп ууврђеним и ефекууираним нпвим извприщуа
пиуке впде.




Редни брпј мјере

6

Назив мјере
Нпсилац реализације
Партнери у реализацији

Ппдизаое јавне свијести п утицају климатских прпмјена на впде и п знашају раципналне
пптрпщое впде у дпмаћинствима
Пдјељеое за ппщуу управу




ЈКП Впда а.д. Пеурпвп
Невладине прганизације
Пснпвне и средое щкпле

Перипд реализације

2021-2030.

Укупна инвестиција

10.000 КМ

Извпри финансијских
средстава




Бучеу Ппщуине Пеурпвп
Дпнаупрска средсува

Кратки ппис мјере

Впда је један пд ресурса кпји су најпсјеуљивијина ефекуе климауских прпмјена, и щуп се уише
оене дпсуупнпсуи и оенпг квалиуеуа. Дпсуупнпсу впде ппсуаје све већи прпблем, супга је свака
акуивнпсу шији циљ је ппдизаое свијесуи п неппхпднпсуи оенпг раципналнпг кприщћеоа и
нашину ууицаја климауских прпмјена на впде, изразиуп ппжељна и ппуребна. За спрпвпђеое
пве мјере кприсуиће се ппсупјећи, грађанима дпсуупни кпмуникаципни канали и
инфрасурукуура (веб-суранице, чамбп плакауи, леци, рашуни за впду), а развијаће се и нпви.

Редни брпј мјере

7

Назив мјере
Нпсилац реализације
Партнери у реализацији
Перипд реализације

Раципнализација пптрпщое впде у зградама у власнищтву Ппщтине Петрпвп
Пдјељеое за ппщуу управу


ЈКП Впда а.д. Пеурпвп
2021-2030.
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Укупна инвестиција
Извпри финансијских
средстава
Кратки ппис мјере

20.000 КМ



Бучеу Ппщуине Пеурпвп
Дпнаупрска средсува

Впда је један пд ресурса кпји су најпсјеуљивијина ефекуе климауских прпмјена, и уп щуп се уише
оене дпсуупнпсуи и квалиуеуа. Дпсуупнпсу впде ппсуаје све већи прпблем, супга је ппуребнп
кпнуинуиранп предузимауи акуивнпсуи раципнализације оенпг кприщћеоа. Ппщуина Пеурпвп
у зградама шији је власник пднпснп кприсник, мпра да спрпведе мјере за раципнализацију и
смаоеое ппурпщое впде. У првпј фази реализације мјере изврщиће се анализа ппурпщое
впде пп зградама, кпја уреба да ппкаже суауус ппсупјеће впдпвпдне инфрасурукууре, нашин
оенпг кприщћеоа, кап и мпгућнпсуи за инфрасурукуурна унапређеоа и ппбпљщаоа ппнащаоа
кприсника. Друга фаза ппдразумијева српвпђеое кпнкреуних акуивнпсуи, укљушујући уградоу
памеуних брпјила са мпгућнпщћу даљинских пшиуаоа.

6.3.4 Мјере за прилагпђаваое на ппаснпсти пд ппжара
Редни брпј мјере

8

Назив мјере
Нпсилац реализације
Партнери у реализацији

Набавка ватрпхаснх впзила и ппремаое ватрпгаснпг друщтва
Ппщуина Пеурпвп



Влада Републике Српске
Републишка управа цивилне защуиуе

Перипд реализације

2021-2027.

Укупна инвестиција

800.000 КМ

Извпри средстава

Кратки ппис мјере






Бучеу Ппщуине Пеурпвп
Бучеу Републике Српске
Вищи нивпи – намјенска средсува
Међунарпдни финансијери и дпнаупри (EU, UNDP, USAID и др.)

Териуприја ппщуине Пеурпвп је излпжена ппплавама, ппжарима, клизищуима, сущи и
несуащици впде, и другим ппаснпсуима пд климауских прпмјена. Велики дип уериуприје
ппщуине ппкривају щуме. Гащеое щумских ппжара је пуежанпјер се ради п неприсуупашним
уеренима, шиме је знаунп смаоена мпгућнпсублагпвременпг заусуављаоа щиреоа ппжара.
Сисуем ранпг уппзпреоа је важан елемену защуиуе и спащаваоа, и оегпвп ппсупјаое би у
великпјмјери смаоилп ппследице ппжара на импвину и живпуе грађана.
Кап један пд важнијих прпјекауа у пквиру пве мјере је планирана набавка ваурпгаснпг впзила
за гащеое ппжара на неприсуупашним уеренима, уе изградоа гараже за оегпв смјещуај какп би
увијек бип у функцији. У пквиру пве мјере је уакпђе ппуребнп инсуалисауи и суавиуи у
функлцију сисуемранпг уппзпреоа на све врсуе елеменуарних неппгпда. У складу с уиму пквиру
мјере предвиђена је :

Набавка ваурпгаснпг впзила за гащеое ппжара на неприсуупашнпмуерену;

Изградоа ваурпгасне гараже – ваурпгаснпг дпма; и

Набавка и инсуалисаое сисуема ранпг уппзпреоа.

6.3.5 Мјере за прилагпђаваое на ппаснпсти пд екстремнп виспких температура
Редни брпј мјере

9

Назив мјере
Нпсилац реализације
Партнери у реализацији

Климатизација у впзилима јавнпг превпза кап стандард
Ппщуина Перупвп


Перипд реализације
Укупна инвестиција
Извпри финансијских
средстава

Превпзници
2021-2030.

Мјера се псуварује првенсувенп крпз пбнпву и мпдернизацију впзнпг парка



Власуиуа средсува превпзника
Међунарпдни финансијери и дпнаупри (EU, UNDP, USAID и др.)
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Кратки ппис мјере

Тпплпуни уаласи,кап једна пд манифесуација климауских прпмјена, имају знашајан ууицај на
брпјне аспекуе свакпдневнпг живпуа, а мпжда најизраженији на пуунике у јавнпм градскпм
превпзу. Исураживаоа ппказују да уемпераууре у впзилима на врхунцу упплпуних уаласа мпгу
биуи мнпгп вище у пднпсу на уемпераууру ваздуха изван впзила, щуп предсуавља пзбиљну
пријеуоу пп људскп здравље. Циљ пве мјере је да се псигура дпсуупнпсу климауизације у свим
впзилима јавнпг превпза. Исупвременп, уппуреба уређаја за климауизацијумпра биуи
раципнална јер оихпвп кприщћеое прпузрпкује већу ппурпщоу енергије а уиме и веће
емисије CO2. У свакпм слушају, уређаји за климауизацију предсуављају прихвауљив кпмпрпмис
када је у пиуаоу защуиуа здравља људи.

Редни брпј мјере
Назив мјере
Нпсилац реализације
Партнери у реализацији

10
Изградоа нпвих и адаптација ппстпјећих аутпбусних стајалищта са ппстављаоем
надстрещница
Ппщуина Пеурпвп


Превпзници

Перипд реализације

2023-2028.

Укупна инвестиција

20.000 КМ

Извпри финансијских
средстава




Бучеу Ппщуине Пеурпвп
Међунарпдни финансијери и дпнаупри (EU, UNDP, USAID и др.)

Кратки ппис мјере

Тпплпуни уаласи,кап једна пд манифесуација климауских прпмјена, имају знашајан ууицај на
брпјне аспекуе свакпдневнпг живпуа, а мпжда најизраженији на пуунике у јавнпм градскпм
превпзу, гдје мпгу предсуављауи пзбиљну пријеуоу пп људскп здравље. Збпг упга је циљ пве
мјере да се псигурају надсурещнице кпје пружају защуиуу пд дирекунпг излагаоа сунцу. У првпј
фази реализације мјере ппуребнп је мапирауи ппсупјеће суаое на ауупбусним суајалищуима и
планирауи ппсуупнп замјену ппсупјећих и изградоу нпвих надсурещница кпје пружају
пдгпварајућу защуиуу пд дирекуних суншевих зрака. Кпд избпра уипа надсурещница и
мауеријала за оихпву изградоу, у пбзир уреба узеуи и гдје гпд је уп мпгуће преднпсу дауи
кприщћеоу зелених мауеријала и уехнплпгија.

Редни брпј мјере

11
60

Назив мјере
Нпсилац реализације
Партнери у реализацији

Интеграција кпнцепта зелене инфраструктуре у прпцесе прпстпрнпг планираоа
Ппщуина Пеурпвп


Пдјељеое за прпсупрнп уређеое и суамбенп- кпмуналне ппслпве

Перипд реализације

2022-2030.

Укупна инвестиција

30.000 КМ

Извпри средстава
Кратки ппис мјере



Бучеу Ппщуине Пеурпвп

Кпнцепу зелене инфрасурукууре неппхпднп је инуегрисауи у прпцесе и пплиуике прпсупрнпг
планираоа и у друге сурауещке дпкуменуе. Преппрушљивп је да се приликпм измјена и дппуна
планских дпкуменауа, кап щуп су прпсупрни и регулаципни планпви, ппсебна пажоа ппсвеуи
зеленпј инфрасурукуури кап биунпм елеменуу прганизације прпсупра. Циљ пве мјере је да се
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Према једнпј пд дефиниција Еврппске уније, зелена инфрасурукуура је мрежа прирпдних и пплуприрпдних ппдрушја уе зелених
прпсупра, кпја пружа услуге екпсисуема, при шему се ппдсуише дпбрпбиу људи и квалиуеу живпуа. Зелена инфрасурукуура мпже да
пружа вищесуруке функције и ппгпднпсуи у исупм прпсупрнпм ппдрушју. Те функције мпгу биуи екплпщке (нпр. Чуваое биплпщке
разнпврснпсуи или прилагпђаваое климауским прпмјенама), друщувене (нпр. Псигураое квалиуеунпг пдвпдоаваоа или
распплпживпсуи зелених ппврщина) и привредне (нпр. Сувараое радних мјесуа и расу цијена некреунина). Разлика у пднпсу на
рјещеоа сиве инфрасурукууре, кпја пбишнп имају самп једну функцију кап щуп је пдвпдоаваое или превпз, шини зелену
инфрасурукууру привлашнпм јер пна има ппуенцијал за исупвременп рјещаваое некпликп прпблема. Традиципнална сива
инфрасурукуура и даље је ппуребна, али шесуп се мпже ппбпљщауи са рјещеоима шије је пплазищуе прирпда.
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сурауещки планираи сисуемски развија зелена инфрасурукуура на ппдрушју ппщуине Пеурпвп,
нарпшиуп на криуишним уашкама гдје је пна слабп развијена, а све у циљу смаоеоа ефекауа
ппсупјећих уе спрешаваоа насуанка нпвих упплпуних псурва на ппдрушју ппщуине Пеурпвп. Тиме
ће се псигурауи усклађенпсу планираоа развпја и прилагпђаваое инфрасурукууре са
захујевима кпје дикуирају предвиђени ефекуи климауских прпмјена. Елеменуе зелене
инфрасурукууре ппуребнп је инуегрисауи уакп да се пни прпписују у ппсебним услпвима градое
у склппу издаваоа дпзвпла.

6.3.6 Пстале мјере за прилагпђаваое на ппаснпсти пд климатских прпмјена
Редни брпј мјере

12

Назив мјере

Едукација и инфпрмисаое п климатским прпмјенама, енергетскпј ефикаснпсти и
пдрживпсти путем едукативнпг инфп-центра за климатске прпмјене и енергетску ефикаснпст

Нпсилац реализације

Ппщуина Пеурпвп

Партнери у реализацији



Међунарпдне развпјне агенције (UNDP, USAID и др.)

Перипд реализације

2021-2030.

Укупна инвестиција

30.000 KM

Извпри финансијских
средстава




Бучеу Ппщуине Пеурпвп
Међунарпдни финансијери и дпнаупри (EU, UNDP, USAID и др.)

Кратак ппис мјере

Мјера укљушује развпј и щиреое едукауивних и прпмпуивних мауеријала пууем едукауивнпг
инфп-ценура за климауске прпмјене и енергеуску ефикаснпсу. Пвај едукауивни мауеријал ће
пбрађивауи уеме кпје се пднпсе на климауске прпмјене, енергеуску ефикаснпсу и пдрживпсу, и
пбрађиваће уеме кап щуп су: суаое климауских парамеуара, ппјава ексуремних климауских
услпва, алармираое приликпм ппјаве ексуремних климауских услпва и прпгнпзе ексуремних
услпва, прпмјене квалиуеуа ваздуха и впде, ппјаве виспких кпнценурација ппленпвпг праха,
савјеуи п раципналнпм кприщћеоу енергије и впде, савјеупваое грађана п пиуаоима из
ппдрушја прилагпђаваоа климауским прпмјенама, и слишнп. Циљ мјере је да најмаое 2.000
дпмаћинсуава буде инфпрмисанп п релевануним уемама.

Редни брпј мјере

13

Назив мјере
Нпсилац реализације
Партнери у реализацији

Пбука и ппремаое служби защтите и спащаваоа (цивилна защтита, ватрпгасци,
специјализпване јединице и др.)
Ппщуина Пеурпвп



Влада Републике Српске
Републишка управа цивилне защуиуе

Перипд реализације

2023-2030.

Укупна инвестиција

150.000 КМ

Извпри финансијских
средстава

Кратки ппис мјере






Бучеу Ппщуине Пеурпвп
Бучеу Републике Српске
Намјенска средсува вищих нивпа власуи
Међунарпдни финансијери и дпнаупри (ЕU, UNDP, USAID и др.)

Ваурпгасна јединица, цивилна защуиуа и службе хиуне ппмпћи предсуављају први нивп
пдбране пд ппаснпсуи кпје се јављају кап ппсљедице климауских прпмјена. Капациуеуи пвих
служби на ппдрушју ппщуине Пеурпвп пцијеоени су кап недпвпљнп развијени, из шега се мпже
закљушиуи да је неппхпднп дпдаунп унапређеое оихпвих капациуеуа.
У пквиру пве мјере ће се, у циљу унапређеоа рада свих сурукуура защуиуе и спащаваоа,
спрпвпдиуи сљедеће акуивнпсуи:

Јашаое људских и уехнишких капациуеуа јединица цивилне защуиуе Ппщуине Пеурпвп
(специјалисуишка пбука), и уехнишкп ппремаое јединице цивилне защуиуе Ппщуине
Пеурпвп, какп би сепрпсјешнп вријеме пдгпвпра цивилне защуиуе на захујеве за
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инуервенцијама упкпм кауасурпфа смаоилп за 30% у пднпсу на суаое у 2021. гпдини;


Пбука и уехнишкп ппремаое ваурпгасне јединице Дпбрпвпљнпг ваурпгаснпг друщува,
какп би оихпв пдгпвпр бип бржи за најмаое 20% у пднпсу на суаое у 2021. гпдини.
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6.4 Финансијски пквир и динамика реализације плана мјера за прилагпђаваое климатским прпмјенама
План мјера за прилагпђаваое климауским прпмјенама укљушује укупнп 13 мјера. Планпм су предвиђене мјере за прилагпђаваое на ппаснпсуи пд
ппплава, ппжара, клизищуа, суще и несуащице впде, уе ексуремнп виспких уемперауура. Реализацијпм планираних мјера ће се дп 2030. гпдине на
ппдрушју ппщуине Пеурпвп смаоиуи прпсјешан брпј сурадалих и ппвријеђених пспба уе прпсјешни изнпси щуеуа у привреди, на инфрасурукуури, јавним и
привауним пбјекуима пд прирпдних и других ппаснпсуи за 30% у пднпсу на прпсјек щуеуа у перипду 2007.-2014. Мјере за прилагпђаваое климауским
прпмјенама спрпвпдиће се у перипду пд 2021 дп 2030. гпдине. За реализацију свих мјера неппхпднп је пбезбиједиуи 7.760.000 КМ. За финансираое
мјера кприсуиће се средсува из бучеуа Ппщуине Пеурпвп и ваоски извпри финансираоа пдређени на пснпву прегледа даупг у Ппглављу 11 - Механизми
финансираоа прпвпђеоа акципнпг плана енергетски пдрживпг развпја и климатских прпмјена. У нареднпј уабели предсуављена је динамика
реализације и финансијски пквир реализације плана мјера за прилагпђаваое климауским прпмјенама.
Редн
НАЗИВ МЈЕРЕ
и брпј
Мјере за прилагпђаваое на ппаснпсти пд ппплава
1
Регулација кприуа ријеке Јадрине у насељу
Пеурпвп

2

Пдржаваое и шищћеое впдпупкпва и ппупка
на ппдрушју ппщуине Пеурпвп
3
Прпщиреое канализаципне мреже и
изградоа канализаципне мреже у Турисуишкпј
зпни Калуђерица и рекпнсурукција
канализаципнпг сисуема у урбанпм ценуру
ппщуине Пеурпвп
Мјере за прилагпђаваое на ппаснпсти пд клизищта
4
Израда кауасура клизищуа и санација
приприуеуних клизищуа

Мјере за прилагпђаваое на ппаснпсти пд суще и
нестащице впде
5
Прпщиреое впдпвпдне мреже

6

7

Ппдизаое јавне свијесуи п ууицају климауских
прпмјена на впде и п знашају раципналне
ппурпщое впде у дпмаћинсувима
Раципнализација ппурпщое впде у зградама у
власнищуву Ппщуине Пеурпвп

Инвесуиција (КМ)
5.200.000
2.500.000

Реализација мјере
2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

Нпсипци акуивнпсуи
2028.

2029.

2030.

100.000

Пдјељеое за
прпсупрнп уређеое и
суамбенп кпмуналне
ппслпве
Ппщуина Пеурпвп

2.600.000

Ппщуина Пеурпвп

200.000
200.000

Пдјељеое за
прпсупрнп уређеое и
суамбенп кпмуналне
ппслпве

1.330.000
1.300.000

10.000

Пдјељеое за
прпсупрнп уређеое и
суамбенп кпмуналне
ппслпве
Ппщуина Пеурпвп

20.000

Ппщуина Пеурпвп
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Редн НАЗИВ МЈЕРЕ
и брпј за прилагпђаваое на ппаснпсти пд ппжара
Мјере
8
Набавка ваурпхаснх впзила и ппремаое
ваурпгаснпг друщува
Мјере за прилагпђаваое на ппаснпсти пд екстремнп
виспких температура
9
Климауизпвана впзила јавнпг превпза кап
суандард
10
Изградоа нпвих и адапуација ппсупјећих
ауупбусних суајалищуа са ппсуављаоем
надсурещница
11
Инуеграција кпнцепуа зелене инфрасурукууре
у прпцесе прпсупрнпг планираоа
Псталемјере за прилагпђаваое на ппаснпсти пд
klimatskih promjena
12
Пбука и ппремаое служби защуиуе и
спащаваоа (цивилна защуиуа, ваурпгасци,
специјализпване јединице и др.)
13
Едукација и инфпрмисаое п климауским
прпмјенама, енергеускпј ефикаснпсуи и
пдрживпсуи
УКУПНП

Инвесуиција (КМ)
800.000
800.000

Реализација мјере

Нпсипци акуивнпсуи
Ппщуина Пеурпвп

50.000
0

Јавни превпзници

20.000

Ппщуина Пеурпвп

30.000

Ппщуина Пеурпвп

180.000
150.000

Ппщуина Пеурпвп

30.000

Ппщуина Пеурпвп

7.760.000

Табела6-5: Динамика и финансијски пквир реализације плана мјера за прилагпђаваое климатским прпмј
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7

РЕАЛИЗАЦИЈА И ПРАЋЕОЕ РЕЗУЛТАТА АКЦИПНПГ ПЛАНА

7.1 Реализација Акципнпг плана
Акципни план пдрживпг управљаоа енергијпм и прилагпђаваоа климауским прпмјенама Ппщуине Пеурпвп
има дуг перипд реализације, уе је зауп ппуребнп прецизнп планирауи прганизаципну сурукууру радних и
надзпрних уијела за оегпвп успјещнп спрпвпђеое. Збпг упга ће Ппщуина Пеурпвп фпрмирауи Радну групу за
енергеуску ефикаснпс уиклимауске прпмјене, шији ће задауак биуи реализација, праћеое и кпнурпла
спрпвпђеоа мјера предвиђених Акципним планпм.
На шелу Радне групе биће кппрдинаупр – сурушоак за управљаое енергијпм, кпји ће управљауи
акуивнпсуима групе и прпцесима израде извјещуаја п имплеменуацији Акципнпг плана. Радна група за
енергеуску ефикаснпсу и климауске прпмје неће ушесувпвауи у реализацији мјера и акуивнпсуи из Плана,
фпрмирауи пдгпварајуће базе ппдауака и кпнуинуиранп прауиуи енергеуску ппурпщоу за секупре
зградарсува, сапбраћаја и јавне расвјеуе, уе напредак прпцеса прилагпђаваоа климауским прпмјенама. У
радну групу ће биуи укљушени предсуавници свих релевануних служби ппщуинске управе, јавних предузећа
и инсиууција (Пдјељеое за привреду и финасије,Пдјељеое за прпсупрнп уређеое и суамбенп кпмуналне
ппслпве, Пдјељеое за ппщут управу, ЈКП Впда Пеурпвп и Цивилна защуиуа).

7.2 Праћеое и кпнтрпла реализације Акципнпг плана
Један пд главних задауака Радне групе за енергеуску ефикаснпсу и климауске прпмјене је праћеое и
кпнурпла реализације Акципнпг плана, щуп пбухвауа сљедеће:
 Праћеое динамике реализације предвиђених мјера ублажаваоа и прилагпђаваоа климауским
прпмјенама,
 Праћеое успјещнпсуи реализације предвиђених мјера,
 Праћеое и кпнурпла ппсуављених циљева за сваку ппједину мјеру у пквиру Акципнпг плана,
 Праћеое и кпнурпла ппсуигнууих смаоеоа емисија CO2 за мјере ублажаваоа климауских прпмјена.
Успјещнп праћеое ппсуигнууих ущуеда у ппурпщои енергије и смаоеоа емисија CO2 у размаураним
секуприма и ппдсекуприма уе дпсуизаое ппсуављенпг циља Акципнпг плана, ппсуиже се израдпм нпвих
кпнурплних инвенуара емисија CO2, при шему је важнп да меупдплпгија оихпве израде буде иденуишна
меупдплпгији према кпјпј је израђен базни инвенуар емисија CO2 и кпнурплни инвенуар за 2021. гпдину.

7.3 Извјещтаваое п напретку реализације Акципнпг плана
Члансувпм у Сппразуму градпнашелника за климу и енергију Ппщуина Пеурпвп је преузела и пбавезу
редпвнпг извјещуаваоа Сппразума градпнашелника за климу и енергију п реализпваним мјерама и
акуивнпсуима. У складу с уим, радна група за енергеуску ефикаснпсу и климауске прпмјене ће сваке двије
гпдине да извјещуава Нашелника и Скупщуину Ппщуине, уе надлежнп уијелп Сппразума градпнашелника п
резулуауима реализације планираних мјера.
Сппразум градпнашелника креирап је и пбјавип пбрасце за дпсуављаое перипдишних извјещуаја, при шему
су ппуписницима сппразума ппнуђене сљедеће двије мпгућнпсуи:
i.
ii.

Извјещуаваое сваке двије гпдине;
Израда Извјещуаја п суауусу акуивнпсуи сваке двије гпдине (щуп не укљушује израду инвенуара
емисија),уе цјелпкупнпг извјещуаја кпји се дпсуавља сваке шеуири гпдине и кпји укљушује суауус
акуивнпсуи и најмаое један кпнурплни инвенуар емисија.

Ппщуина Пеурпвп пдлушила се за ппцију израде Извјещуаја п суауусу акуивнпсуи свакедвије гпдине уе
Цјелпкупнпг извјещуаја сваке шеуири гпдине.
Прганизаципна щема радне групе за реализацију Акципнпг плана пдрживпг управљаоа енергијпм и
прилагпђава оаклимауским прпмјенама Ппщуине Пеурпвп приказанаје на нареднпм дијаграму.
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Дијаграм 7-1: Организаципна шема радне групе за имплементацију Акципнпг плана
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8

МЕХАНИЗМ И ФИНАНСИРАОА ПРПВПЂЕОА АКЦИПНПГ ПЛАНА
ЕНЕРГЕТСКИ ПДРЖИВПГ РАЗВПЈА И КЛИМАТСКИХ ПРПМЈЕНА

У циљу реализације мјера за ублажаваое климауских прпмјена уе мјера за прилагпђаваое климауским
прпмјенама, кпје су уврщуене у пвај Акципни план, мпрају се псигурауи и пдгпварајућа финансијска средсува.
Пва средсува се мпгу мпбилизпвауи из једнпг извпра финансираоа или кпмбинацијпм вище извпра. Тренуунп
дпсуупни механизми финансираоа пмпгућавају разлишиуе пблике пружаоа ппдрщке из дпмаћих и
међунарпдних извпра. Уважавајући уренуунп суаое, дпнпсипци пдлука уреба да изаберу ппуималан мпдел
финансираоа кпји пдгпвара суаоу у оихпвпј јединици лпкалне сампуправе. Преглед извпра финансираоа,
уренуунп дпсуупних јединицама лпкалне сампуправе, дау је у нареднпј уабели.

Дпмаћи
извпри

Међунарпдни
извпри

Извпри финансираоа
Бучеуска средсува

Врсуа
Власуиуа средсува

Пблик финансираоа
Бесппврауна средсува

Фпнд за защуиуу живпуне средине и
енергеуску ефикаснпсуи РС
Инвесуиципнп развпјне инсуиууције

Власуиуа средсува

Бесппврауна средсува

Привауна средсува

Кредиуи са ппвпљнијим услпвима

Кпмерцијалне финансијске
инсуиууције
Привауни инвесуиупри

Привауна средсува

Кредиуи

Привауна средсува

Финансираое; суфинансираое

Међунарпдне прганизације, ЕУ и
средсува билауералне сурадое
Међунарпдне финансијске
инсуиууције

Међунарпдна
средсува
Међунарпдна
средсува

Технишка ппмпћ; бесппврауна
средсува
Кредиуи; кредиуи са ппвпљнијим
услпвима

Табела 8-1: Преглед дпсуупних извпра финансираоа планираних мјера

8.1 Дпмаћи извпри финансираоа
i.

Бучетска средства

Ппуенцијални извпр финансираоа, из кпјег је мпгуће пбезбиједиуи средсува за имплеменуацију мјера
Акципнпг плана пдрживпг управљаоа енергијпм и прилагпђаваоа климауским прпмјенама, ппдразумијева и
бучеуска средсува. Када је ријеш п средсувима из бучеуа, мпгуће је иденуификпвауи сљедеће извпре:
 Бучет ПпщтинеПетрпвп - крпз свпје редпвнп ппслпваое Ппщуина има мпгућнпсу да у свпје
сурауещке дпкуменуе уврсуи и мјере предвиђене пвим дпкуменупм и на пснпву упга планира
ппуребна средсува у свпм бучеуу.
 Бучет Владе Републике Српске и респрних министарстава - Влада Републике Српске има мпгућнпсу
урансфера бучеуских средсуава на ниже нивпу власуи, щуп се мпже кприсуиуи и за спрпвпђеое мјера
енергеуске ефикаснпсуи и смаоеоа емисија CO2.

ii.

Фпнд за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст

Фпнд за защуиуу живпуне средине и енергеуску ефикаснпсу Републике Српске крпз свпје ппслпваое
пбезбјеђује финансијску ппмпћ за прпјекуе шији је циљ защуиуа живпуне средине и унапређеое енергеуске
ефикаснпсуи. Фпнд се финансира из накнада кпје плаћају загађиваши живпуне средине, накнада за пдлагаоа
пупада, накнаде за защуиуу впда, прилпга, дпнација, средсуава из међунарпдних прпјекауа и сл.
Ппщуина Пеурпвп, кап јединица лпкалне сампуправе, има мпгућнпсу аплицираоа за средсува Фпнда за
защуиуу живпуне средине и енергеуске ефикаснпсуи за ппуребе имплеменуације мјера Акципнпг плана
енергеуски пдрживпг развпја и климауских прпмјена. Фпнд врщи расппдјелу средсуава пууем јавнпг кпнкурса
за суфинансираое прпграма и прпјекауа из пбласуи защуиуе живпуне средине, енергеуске ефикаснпсуи и
пбнпвљивих извпра енергије.

iii.

Инвестиципнп развпјне институције

Инвесуиципнп развпјна банка Републике Српске предсуавља финансијску инсуиууцију кпја пружа мпгућнпсу
заувараоа финансијске кпнсурукције за реализацију мјера акципнпг плана енергеуски пдрживпг развпја и
климауских прпмјена. Наиме, у свпм кредиунпм ппруфељу Инвесуиципнп развпјна банка Републике Српске
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има специјалну кредиуну линију намијеоену јединицама лпкалне сампуправе, кпја пмпгућава дпбиваое
финансијских средсуава уз ппвпљне услпве кредиуираоа кпји укљушују: грејс перипд, флексибилан перипд
пуплауе, ниске камауне суппе и накнаде и прпвизије дп 1% вриједнпсуи кредиуа.

iv.

Кпмерцијалне финансијске институције

На ппдрушју Републике Српске ппслује вище кпмерцијалних финансијских инсуиууција, примарнп банака, кпје
пласирају средсува пп уржищним услпвима. Ппједине банке имају развијене прпграме финансираоа
прпјекауа кпји се уишу енергеуске ефикаснпсуи и кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије. Јединице лпкалне
сампуправе имају мпгућнпсу задуживаоа или издаваоа гаранција за правпвременп плаћаое дпспјелих
пбавеза јавних предузећа. Задуживаое кпд кпмерцијалних финансијских инсуиууција је алау кпји мпже
псигурауи дјелпмишнп или укупнп финансираое мјера предлпжених пвим дпкуменупм. Банке кпје имају
ппсебне линије за финансираое прпјекауа енергеуске ефикаснпсуи су Raiffeisen банка и Unicredit банка.

v.

Приватни инвеститпри

Уз кприщћеое јавнпг секупра за прикупљаое ппуребних средсуава за прпвпђеое мјера смаоеоа CП 2,
ппуенцијални извпр финансијских средсуава је и привауни секупр. Наиме, привауни капиуал инвесуиупра је
знашајан извпр финансијских средсуава кпја се мпгу искприсуиуи у пву сврху. Оашещће кприщћени мпдели
ангажмана приваунпг капиуала у јавне сврхе су:


Јавнп приватнп партнерствп (ЈПП) - предсуавља мпдел удруживаоа ресурса јавпг и приваунпг секупра за
ппуребе прпизвпдое јавних прпизвпда или пружаоа јавих услуга. Јединице лпкалне сампуправе имају
мпгућнпсу кприщћеоа пваквпг мпдела прганизације пдређенпг ппсла у слушајевима када за уп немају
ппуребне ресурсе или када нису у мпгућнпсуи да сампсуалнп пбављају јавне ппслпве. Примарни разлпзи
збпг кпјих се јавни секупр пдлушује на ЈПП укљушује: недпсуауак капациуеуа и ресурса, недпсуауак сурушних
кадрпва, виспки урпщкпви, виспк ппслпвни ризик, иуд. Са друге суране ЈПП ппдразумијева и ушещће
приваунпг секупра са свпјим капациуеуима, знаоима, вјещуинама и капиуалпм. У наведенпм пднпсу јавни
секупр дефинище ппуребу и пбим јавнпг прпизвпда или услуге, псигурава равнпправнпсу и спрешаваое
злпуппуребе, дпк привауни секупр насупји да псигура прпфиуабилнпсу уз задпвпљеое свих уражених
услпва. ЈПП кап мпдел предсуавља дугпрпшну угпвпрну сарадоу између јавнпг и приваунпг парунера при
шему се прерасппдјела ппслпвнпг ризика у већем дијелу пренпси на приваунпг парунера. Прпјекуи на
кпјима се ЈПП најшещће кприсуи кап мпдел сарадое укљушују енергеуски секупр, здравсувп и пбразпваое.



ESCO мпдел (енг. Energy Service Companies) - је ЈПП мпдел кпји се кприсуи у пбласуи пружаоа
енергеуских услуга. ESCO мпдел ппслпваоа пбухвауа развпј, изградоу и финансираое прпјекауа кпји
имају за циљ ппвећаое енергеуске ефикаснпсуи уз исупвременп смаоеое урпщкпва експлпауације и
пдржаваоа. Пвај мпдел се базира на смаоеоу урпщкпва енергије крпз изградоу инфрасурукууре кпја ће
пмпгућиуи ппуимизацију сисуема и ефикасније кприщћеое енергије. ESCO кпмпанија улаже свпја
средсува у реализацију мјера за ппвећаое енергеуске ефикаснпсуи, а ппврау инвесуиције псуварује крпз
ущуеде кпје ће насуауи. У упку спрпвпђеоа прпјекуа, пднпснп упкпм пуплауе инвесуиције, кприсници
услуга плаћају исуи изнпс за урпщкпве енергије кап щуп су плаћали и прије имплеменуације прпјекуа.
Накпн пуплауе инвесуиције, ESCO кпмпанија излази из прпјекуа и финансијска разлика кпја насуаје усљед
ущуеда пренпси се на крајое кприснике, щуп дугпрпшнп предсуавља изузеуну кпрису за кприснике. ESCO
мпдел је мпгуће примијениуи на јавним предузећима, усуанпвама и јединицама лпкалне сампуправе, а
најшещће за прпјекуе из енергеускпг секупра.

8.2 Међунарпдни извпри финансираоа
Ппред наведених дпмаћих извпра финансираоа, за ппуребе реализације мјера Акципнпг плана пдрживпг
управљаоа енергијпм и прилагпђаваоа климауским прпмјенама мпгу се кприсуиуи и средсува међунарпдне
ппмпћи. Наиме, међунарпдне прганизације, међунарпдне финансијске инсуиууције и агенције кпје су
присууне на ппдрушју Бпсне и Херцегпвине спрпвпде акуивнпсуи кпје су усмјерене на защуиуу живпуне
средине и ппбпљщаое живпуних услпва грађана.

i.

Међунарпдне прганизације и средства билатералне сарадое (UNDP, GIZ, EU, USAID)

На ппдрушју Бпсне и Херцегпвине присууне су брпјне међунарпдне прганизације кпје реализују прпграме крпз
кпје нуде уехнишку ппмпћ али и финансијска средсува. Кприщћеоем пвих средсуава мпгуће је пбезбиједиуи и
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ппуребнп финансираое мјера пвпг Акципнпг плана. Прпграми кпји нуде финансираое наведених прпјекауа су
временски пгранишени, али имају уенденцију ппнављаоа у исупм или слишнпм пблику. Најзнашајнији
међунарпдни дпнаупри у пбласуи енергеуске ефикаснпсуи, кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије и
смаоеоа емисија CO2 у Бпсни и Херцегпвини су:
Еврппска Унија - са инсуруменупм преуприсуупне ппмпћи (IPA II), земље кандидауи или ппуенцијални
кандидауи за шлансувп у ЕУ мпгу псувариуи финансираое. IPА II је инсурумену кпји припрема
наведене земље за нашин кприщћеоа средсуава, једнпм кад буду у сасуаву ЕУ. Наведена
предприсуупна ппмпћ у Бпсни и Херцегпвини се примјеоује у сферама демпкрауије и управљаоа,
владавине закпна и права, кпнкуренунпсуи и инпвација, пбразпваоа, заппщљаваоа и друщувених
прпмјена, урансппруа, живпуне средине, климауских прпмјена и енергије, развпја ппљппривреде и
руралнпг развпја. Најзнашајније агенције пууем кпјих Еврппска унија пласира свпју ппмпћ су:
 Дирекција за еврппске инуеграције;
 Пдсјек за билауералну ппмпћ земљама Еврппске Уније у Бпсни и Херцегпвини;
 Пдсјек за пружаое ппдрщке за ушещће Бпсне и Херцегпвине у Прпграмима Заједнице.
Horizon Europe је прпграм Еврппске уније за исураживаое и инпвације кпји пбједиоује акуивнпсуи
Седмпг пквирнпг прпграма (FP7), инпвацијске аспекуе Прпграма за кпнкуренунпсу и инпвације (CIP) и
ЕУ дппринпс Еврппскпм инсуиуууу за инпвације и уехнплпгију (EIT). Сурукуура Хпризпна Europeбазира
се на ури главна приприуеуа: изврсна наука (Excellence Science), индусуријскп впђсувп (Industrial
leadership) и друщувени изазпви (Social Challenges). У сурауещкпм прпграмираоу друщувених изазпва
са виспким ппуенцијалпм за расу и инпвауивнпсу иденуификпванп је дванаесу фпкусних ппдрушја на
кпја ће се кпнценурисауи средсува и исураживашке акуивнпсуи за ппдрщку кљушним циљевима
прпграма:
 перспнализпвана здравсувена ппмпћ;
 пдржива сигурнпсу хране;
 плави расу: реализација ппуенцијала пкеана;
 памеуни градпви и заједнице;
 кпнкуренуна енергија са нискпм емисијпм CO2;
 енергеуска ефикаснпсу;
 мпбилнпсу за расу;
 пупад: извпр за рециклажу и ппнпвну уппуребу сирпвина;
 инпвације везане за впдне ресурсе: јашаое вриједнпсуи впдних ресурса за Еврппу;
 препвладаваое кризе: нпве идеје, сурауегије и управљашке сурукууре за Еврппу;
 пуппрнпсу на кауасурпфе: сигурна друщува, укљушујући прилагпђаваое климауским
прпмјенама;
 дигиуална сигурнпсу.
UNDP је један пд највећих ппјединашних дпнаупра међунарпдне ппдрщке јашаоу инсуиууципналних
капациуеуаБпсне и Херцегпвипне. Јединице лпкалне сампуправе мпгу псувариуи ппдрщку UNDP-а
крпз кпнкурисаое на прпјекуе кпје UNDP финансира сампсуалнп или у парунерсуву са другим
агенцијама. Ппред финансијске ппмпћи, прпграми кпје финансира UNDP пбезбјеђују и уехнишку
ппдрщку у имплеменуацији прпјекуних акуивнпсуи.
Оемашка прганизација за технишку сарадоу (GIZ) је прганизација кпја у Бпсни и Херцегпвини
инуензивнп ради на инсуиууципналнпм јашаоу и сувараоу предуслпва сампсуалнпг прикупљаоа
средсуава из еврппских фпндпва. GIZ је присууан на ппдрушју југписупшне Еврппе, збпг шега је
усппсуављен и Пувпрени регипнални фпнд за југписупшну Еврппу у склппу кпјег се налази и фпнд за
енергеуску ефикаснпсу и пбнпвљиве извпре енергије. Ппвлашеое средсуава из наведенпг фпнда је
мпгуће крпз међунарпдну сарадоу са другим државама гдје се псуварује правп и на суфинансираое
и уехнишку ппмпћ.
USAID је прганизација кпја пружа ппмпћ у пбласуима релевануним за енергеуски пдрживи развпј и
климауске прпмјене, а кпје се примарнп уишу дпнпщеоа мјера, привлашеоа инвесуиција и
инуеграције енергеускпг уржищуа Бпсне и Херцегпвине са регипналним и ЕУ уржищуем.
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ii.

Међунарпдне финансијске институције (EIB, EBRD, EEEF)

На финансијскпм уржищуу Бпсне и Херцегпвине присууне су мнпгпбрпјне међунарпдне финансијске
инсуиууције, кпје пууем ппвпљних кредиуних аранжмана насупје да прпмпвищу знашај защуиуе живпуне
средине и смаоеоа емисија CП2. Финансијске инсуиууције ппсредсувпм кпмерцијалних банака, кпје имају
свпје филијале щирпмРепублике Српске пласирају кредиуна средсува намијеоена финансираоу прпјекауа
енергеуске ефикаснпсуи и кприщћеоа енергије из пбнпвљивих извпра. У великпм брпју слушајева наведене
кредиуне линије нуде и ппдсуицај за инвесуираое, кпји се пгледа у бесппврауним средсувима (грану
кпмппненуа), уехнишкпј ппмпћи, ппвпљним услпвима финансираоа, грејс перипду и сл. Впдеће финансијске
инсуиууције кпје у нащпј земљи пласирају средсува ппуребна за смаоеое емисија CП2 су Еврппска
инвесуиципна банка (EIB), Оемашка развпјна банка (KfW), Еврппска банка за пбнпву и развпј (EBRD) и друге.

ЗАКПНПДАВНИ ПКВИР

9

Један п важних предуслпва успјещнпг спрпвпђеоа Акципнпг плана енергеуски пдрживпг развпја и
прилагпђаваоа климауским прпмјенама Ппщуине Пеурпвп је оегпва ппупуна усуглащенпсу са релеванунпм
дпмаћпм легислауивпм, али и са свим службеним дпкуменуима прихваћенима пд суране Скупщуине Ппщуине
Пеурпвп.

i.

Међунарпдни кпнтекст и пплитика Еврппске уније

Рјещаваое прпблема климауских прпмјена приприуеу је Еврппске уније кпја је ппсуавила циљ ппсуупнпг
смаоеоa емисија гаспва суаклене бащуе дп 2050. гпд. Кљушни климауски и енергеуски циљеви ппсуављени су
у климаускпм и енергеускпм пквиру дп 2030. гпд. кпји се пднпсина урансфпрмацију према привреди са
ниским нивппмугљеника. Пвај пакеу ппсуавља амбиципзну пбавезу смаоеоа емисија гаспва суаклене бащуе
дп 2030. гпдине, и ппсуавља ури кљушна циља за 2030. гпдину:
најмаое 40% смаоеоа емисија гаспва суаклене бащуе у пднпсу на нивп емисија из 1990. гпдине;
најмаое 32% засуупљенпсуи пбнпвљивих извпра енергије и
најмаое 32,5 % ппбпљщаоа енергеуске ефикаснпсуи.
Пвај пакеу, усклађен са дугпрпшнпм перспекуивпм у Плану за прелазак на кпнкуренуну привреду с ниским
удјелпм угљеника, усвпјен је у пкупбру 2014. гпдине. У 2018. гпдини је ревидпван у сегменуу циљева
ппсуављених за ушещће пбнпвљивих извпра енергије и ппбпљщаоа енергеуске ефикаснпсуи. Имплеменуација
климаускпг енергеускпг пакеуа 2030. приприуеу је за испуоаваое циљева ппсуављених у Парищкпм
сппразуму, првпм мулуилауералнпм сппразуму п климауским прпмјенама кпји ппкрива скпрп укупне свјеуске
емисије и ппдржава еврппски присууп рјещаваоу климауских прпмјена. Циљ закљушака Парищкпг сппразума
је задржаваое расуа глпбалне уемпераууре знашајнп исппд 2°C, а најнпвији Извјещуај Међувладинпг панела за
климауске прпмјене (IPCC) из пкупбра 2018. гпдине ппказује да је задржаваое на расуу глпбалне уемпераууре
на 1,5°C дп 2030. гпдине неппхпднп, щуп кпнкреунп знаши да нивпи емисија гаспва суаклене бащуе мпрају дп
2030. гпдине пасуи за 45% у пднпсу на нивп из 2010. гпдине, дпсуижући карбпнску неууралнпсу дп 2050.
гпдине.
На нивпу ЕУ јпщ не ппсупје ппсебни прпписи (дирекуиве, уредбе) везани за прилагпђаваое климауским
прпмјенама, негп самп смјернице и сурауегија кпја се сасупји пд пакеуа дпкуменауа кпји пписују какп
прилагпђаваое климауским прпмјенама уреба да буде укљушенп у разлишиуе секупре. Пва сурауегија има ури
главна циља:
1.

2.
3.

Прпмпција ауивнпсуи држава шланица, оихпвим ппдсуицаоем да усвпје свепбухвауне сурауегије
прилагпђаваоа, псигураваое дпвпљнп финансијских средсуава, и прпмпвисаое акуивнпсуи у
градпвима;
Прпмпција бпљег и инфпрмисанијег пдлушиваоа ппвећаоем знаоа п прилагпђаваоу уе даљоим
развпјем Еврппске плауфпрме п прилагпђаваоу климауским прпмјенама (Climate-ADAPT);
Прпмпција прилагпђаваоа у кљушним раоивим секуприма, инуеграцијпм у заједнишку
ппљппривредну, рибарску и кпхезипну пплиуику; псигураваоем флексибилнпсуи и пуппрнпсуи
еврппске инфрасурукууре на климауске прпмјене; уе ппусуицаоем кприщћеоа псигураоа пд
прирпдних кауасурпфа и кауасурпфа прпузрпкпваних људским дјелпваоем.

На међунарпднм нивпу, изван ЕУ, ппсупји вище сппразума врлп важних за сурауегију прилагпђаваоа, а уп су:
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o

Оквирна кпнвенција Уједиоених нација п прпмјени климе (енгл. United Nations Framework Convention
on Climate Change - UNFCCC)шији циљ је ппсуићи суабилизацију кпнценурација гаспва суаклене бащуе у
аумпсфери на нивп кпји ће спријешиуи ппаснп анурпппгенп дјелпваое на климауски сисуем;

o

Паришки сппразум п климатским прпмјенама (eng. Paris Agreement) ппстигнут 4. нпвембра 2016.
гпдине у пквиру UNFCCC-a, шији циљ је пгранишаваое расуа глпбалне прпсјешне уемпераууре на
„знаунп маое“ пд 2°C, псигураваое снабдијеваое хранпм, али и јашаое капациуеуа држава да се
бпре са ппсљедицама климауских прпмјена, развпј нпвих „зелених“ уехнплпгија и ппмагаое
слабијим, екпнпмски маое развијеним шланицама у псувареоу свпјих наципналних планпва п
смаоеоу емисија. Главне каракуерисуике Парищкпг сппразума су између псуалпг: смаоеое
глпбалних емисија гаспва суаклене бащуе, уз дугпрпшни циљ смаоеоа расуа глпбалне уемпераууре
исппд 2°C у пднпсу на вриједнпсуи у пред-индусуријскпм перипду; динамишки и уранспаренуни
механизам са циљем предузимаоа амбиципзних акуивнпсуи у краукпм времену уз развпј
пдгпварајућих мпдела финансираоа са климауским прпмјенама ппвезаних акуивнпсуи. Сппразум
суимулище и индивидуалне и кплекуивне акуивнпсуи у сврху прилагпђаваоа на ефекуе климауских
прпмјена, са циљем ппвећаоа пуппрнпсуи и смаоеоем раоивпсуи. Сппразум предвиђа и знашајну
улпгу градпва, цивилнпг друщува, приваунпг секупра и псуалих ушесника. Парищки сппразум п
климауским прпмјенама је најважнији међунарпдни сппразум кпји даје смјернице за прилагпђаваое.
Предсједнищувп Бпсне и Херцегпвине, на свпјпј 32. редпвнпј сједници, пдржанпј 20. децембра 2016.
гпдине, дпнијелп је Пдлуку п рауификацији Парищкпг сппразума уз Пквирну кпнвенцију Уједиоених
нација п климауским прпмјенама (Службени гласникБиХ – Међунарпдни угпвпри“, бр. 1/2017).

ii.

Релевантна регулатива и дпкументи Еврппске уније

Главни легислауивни дпкуменуи кпји регулищу развпј енергеускпг секупра на нивпу Еврппске уније су:
Приједлпг Еврппске енергетске пплитике (енгл. The Proposal for European Energy Policy) из јануара 2007. гпдине, кпји је
ппсуавип слиједеће главне захујеве дп 2020. гпдине: смаоеое емисије гаспва суаклене бащуе из развијених земаља за
20%; ппвећаое енергеуске ефикаснпсуи за 20%; ппвећаое ушещћа пбнпвљивих извпра енергије на 20%; и ппвећаое
ушещћа бипгприва у сапбраћају на 10%. Пви циљеви су зауим ажурирани у складу саОквирпм за климатску и енергетску
пплитику дп 2030. гпдине на: смаоеое гаспва суаклене бащуе за барем 40%; ппвећаое ушещћа енергије из пбнпвљивих
извпра на барем 32%; и ппвећаое енергеуске ефикаснпсуи за барем 32,5%.
Пквир за климатску и енергетску пплитику у перипду 2020. – 2030. (енгл. A policy framework for climate and energy in the
period from 2020 to 2030), јануар 2014. гпдине;
Чиста енергија за све Еврппљане (енгл. Clean Energy For All Europeans), нпвембар 2016. гпдине;
Чиста планета за све, Дугпрпшна Еврппска стратещка визија за успјещну, мпдерну, кпнкуренту и климатски неутралну
екпнпмију (енгл. A Clean Planet for all, An European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate
neutral economy), нпвембар 2018. гпдине;
Директиве Еврппске уније кпјима се регулище ппдрушје кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије:
o Дирекуива п прпмпцији елекуришне енергије из пбнпвљивих извпра (енгл. Directive 2001/77/EC on Promotion of the
Electricity Produced from Renewable Energy Sources in the International Electricity Market), сепуембар 2001. гпдине;
o Саппщуеое п алуернауивним гпривима за кприщћеое у друмскпм сапбраћају и скупу мјера за суимулисаое
кприщћеоа бипгприва (енгл. Communication on Alternative fuels for Road Transportation and on a Set of Measures to
Promote the Use of Biofuels), нпвембар 2001. гпдине;
o Дирекуива п прпмпцији кприщћеоа бипгприва у сапбраћају (енгл. Directive 2003/30/EC on Promotion of the Use of
Biofuels for Transport), мај 2003.гпдине;
o Дирекуива п прпмпцији кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије, кпја дппуоује и накнаднп укида Дирекуиве
2001/77/ЕC и 2003/30/EC (енгл. Directive 2009/28/EC on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources and
Amending and Subsequently Repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC), април 2009. гпдине;
o Дирекуива п прпмпцији уппуребе енергије из пбнпвљивих извпра – мпдификације (енгл. Directive (EU) 2018/2001 on
the promotion of the use of energy from renewable sources – recast), децембар 2018.гпдине;
Директиве Еврппске уније кпје директнп или индиректнп регулищу ппдрушје енергетске ефикаснпсти:
o Дирекуива п пгранишаваоу емисија угљендипксида крпз ппвећаое енергеуске ефикаснпсуи (енгл. Directive 93/76/EEC
to Limit Carbon Dioxide Emissions by Improving Energy Efficiency), мај 1993. гпдине;
o Дирекуива п усппсуављаоу сисуема ургпваоа дпзвплама за емиупваое гаспва суаклене бащуе унууар ЕУ (енгл.
Directive 2003/87/EC for Establishing a Scheme for Greenhouse Gas Emission Allowance Trading within the Community),
нпвембар 2003. гпдине;
o Дирекуива п енергеускпј ефикаснпсуи зграда – мпдификација (енгл. Directive 2010/31/EU on the Energy Performance of
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Buildings), мај 2010. гпдине;
o Дирекуива п енергеускпј ефикаснпсуи, измјени дирекуива 2009/125/ЕЗ и 2010/30/ЕУ и суављаоу изван снаге дирекуива
2004/8/ЕC и 2006/32/ЕC (енгл. Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency, amending Directives 2009/125/EC and
2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC), пкупбар 2012. гпдине;
o Дирекуива п измјени Дирекуиве 2010/31/ЕУ п енергеуским каракуерисуикама зграда и Дирекуиве 2012/27/ЕУ п
енергеускпј ефикаснпсуи (енгл. Directive (EU) 2018/844 amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of
buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency), мај 2018. гпдине;
o Дирекуива п измјени Дирекуиве 2012/27/ЕУ п енергеускпј ефикаснпсуи (енгл. Directive (EU)2018/2002 amending
Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency), децембар 2018. гпдине;
o Дирекуива п измјени Дирекуиве 2010/31/ЕУ п енергеуским перфпрмансама зграда и Дирекуиве 2012/27/ЕУ п
енергеускпј ефикаснпсуи (енгл. Directive amending Directive 2010/31/EU on the Energy Performance of Buildings and
Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency), маy 2018.гпдине;
Уредба Еврппске кпмисије 2019/2014 пд 11. маруа 2019. п дппуни Уредбе (ЕУ)2017/1369 Еврппскпг парламенуа и Савјеуа у
ппгледу пзнашаваоа енергеуске ефикаснпсуи уређаја за дпмаћинсувп (вещ мащине и мащине за суђе, расхладни уређаји).

iii.

Закпнпдавни пквир и регулатива Бпсне и Херцегпвине и Републике Српске

Стратещки дпкументи усвпјени пд стране Савјета министара БиХ

Наципнални план смаоеоа емисија за Бпсну и Херцегпвину (енгл. NERP BiH), усвпјен 30. децембра 2015.гпдине;

Акципни план за кприщћеое пбнпвљиве енергије у Бпсни и Херцегпвини (енгл. NREAP BiH), усвпјен 30. маруа 2016.
гпдине;

Пквирна енергеуска сурауегија БиХ дп 2035. гпдине, усвпјена 29.08.2018. гпдине;
Правни пквир у Бпсни у Херцегпвини

Закпн п пренпсу, регулаупру и пперауеру сисуема елекуришне енергије у БиХ (Сл. гласник БиХ, бр. 07/02, 13/03, 76/09;
1711);

Закпн п псниваоу Кпмпаније за пренпс елекуришне енергије у БиХ (Сл. гласник БиХ, бр. 35/04, 76/09);

Закпн п псниваоу Независнпг пперауера сисуема за пренпсни сисуем у БиХ (Сл. гласник БиХ, бр. 35/04);

Типплпгија суамбених зграда Бпсне и Херцегпвине , 2016.гпдина;

Типплпгија јавних зграда у Бпсни и Херцегпвини, 2018.гпдина;

Типплпгија јавних зграда у Републици Српскпј, 2018. гпдина;
Правни пквир уРепублици Српскпј

Закпн п елекуришнпј енергији (Сл. гласник РС, бр. 66/02, 29/03, 86/03, 111/04, 60/07, 114/07, 8/08, 34/09 и 92/09);

Закпн п нафуи и деривауима нафуе (Сл. гласник РС, бр. 36/09);

Закпн п енергеускпј ефикаснпсуи Републике Српске (Сл. гласник РС, бр. 59/13);

Закпн п пбнпвљивим извприма енергије и ефикаснпј кпгенерацији (Сл. гласник РС, бр. 39/13, 79/15);

Закпн п уређеоу прпсупра и грађеоу Републике Српске (Сл. гласник РС, бр. 55/10);

Правилник п минималним захујевима за енергеуске каракуерисуике зграда (Сл. гласник РС, бр. 30/15);

Правилник п меупдплпгији за израшунаваое енергеуских каракуерисуика зграда (Сл. гласник РС, бр. 30/15);

Правилник п врщеоу енергеускпг прегледа зграда и издаваоу енергеускпг церуификауа (Сл. гласник РС, бр. 30/15 и
93/16)

iv.

Стратещки дпкументи Ппщтине Петрпвп



Сурауегија развпја ппщуине Пеурпвп 2017-2027. гпдине

v.





Закпнски пквир и стратещке ппдлпге за климатскп планираое ЕУ, БиХ и РС

Сурауегија прилагпђаваоа климауским прпмјенама Еврппске Уније;
Кпнвенција Уједиоених нација п прпмјени климе (енгл. United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC);
Парищки сппразум п климауским прпмјенама, кпји је на снази пд 4. нпвембра 2016. гпдине, ппуврђен пд суране
Еурппске уније 5. пкупбра 2016. гпдине; Пдлука Предсједнищува БиХ п рауификацији је пбјављена у Сл. гласнику БиХ,
бр. 1/17);
13. Глпбални циљ пдрживпг развпја усвпјен пд суране УН-а у пквиру Агенде за пдрживи развпј 2030. кап дип 17 нпвих
циљева пдрживпг развпја (енгл. Sustainble Development Goals - SDGs);
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Среауегија инуегралнпг управљаоа впдама Републике Српске 2015.-2024.гпдине;
Закпн п защуиуи живпуне средне (Сл. гласник РС, бр. 71/12 и 79/15);
Закпн п впдама Републике Српске (Сл. гласник РС, бр.50/06);
Закпн п измјенама и дппунама Закпна п управљаоу пупадпм (Сл. гласник РС, бр. 16/18);
Закпн п защуиуи ваздуха (Сл. гласник РС, бр. 124/11 и 46/17);



Закпн п уређеоу прпсупра и грађеоу Републике Српске (Сл. гласник РС, бр. 40/13)

10 ЗАКЉУЧАК
Имајући у виду највеће климауске и енергеуске прпблеме са кпјима се ппщуина Пеурпвп супшава, у пвпм
Акципнпм плану, кпјим се пп први пуу пбједиоују пбласуи ублажаваоа климауских прпмјена и
прилагпђаваое оихпвим ппсљедицама, ууврђена је дугпрпшна визија пдрживе будућнпсуи ппщуине.
У2050. гпдини Ппщуина Пеурпвп је заједница кпја живи у пунпм складу са прирпдним бпгаусувима планине
Пзрен. Тп је средина у кпјпј се за гријаое зграда вище не кприсуе фпсилна гприва, уе средина пуппрна на
ппплаве и клизищуа, сппспбна да се прилагпди и псуалим ппсљедицама климауских прпмјена.
Циљеви ппсуављени у пвпм Акципним плану, кпји урасирају пуу према псувареоу визије и кпји су усклађени
са псуалим сурауещким развпјним циљевима ппщуине Пеурпвп, су:
i.
смаоеое емисија CП2 за најмаое 40% дп 2030. гпдине у пднпсу на базни инвенуар за 2007. гпдину;
ii.
смаоен прпсјешан брпј сурадалих и ппвријеђених пспба уе прпсјешни изнпси щуеуа у привреди, на
инфрасурукуури, јавним и привауним пбјекуима пд прирпдних и других ппаснпсуи за 30% у пднпсу на
прпсјек щуеуа у перипду 2007.-2014.
Ппређеое емисија CП2 из базнпг и кпнурплнпг инвенуара јаснп ппказује да су у перипду пд базне 2007. дп
кпнурплне 2021. гпдине на ппдрушју ппщуина Пеурпвп улпжени пдређени наппри у циљу смаоеоа ппурпщое
енергије у размаураним секуприма, а уиме и на смаоеоу емисија CП 2. Спрпведени прпрашуни и анализе
уакпђе ппказују да су ппсуављени циљеви реални, уе да их Ппщуина Пеурпвп мпже без прпблема дпсуићи
реализацијпм планираних мјера. За дпсуизаое првпг циља, Акципним планпм је предвиђена реализација 7
мјера усмјерених на смаоеое ппурпщое енергије уе на смаоеое припадајућих емисија CП 2 из свих
размаураних секупра финалне енергеуске ппурпщое. За дпсуизаое другпг циља, Акципним планпм је
предвиђена реализација 13 мјера усмјерених на јашаое капациуеуа ппщуине за прилагпђаваое ппсупјећим и
будућим ппсљедицама климауских прпмјена.
Усппсуављаое пдгпварајућег инсуиууципналнпг механизма за спрпвпђеое, праћеое и кпнурплу реализације
планираних мјера и извјещуаваое п ппсуигнууим резулуауима и циљевима, уе кприщћеое финансијских
механизама кпји су на распплагаоу јединицама лпкалне сампуправе, предсуављају дпдауну гаранцију за
дпсуизаое ппсуављених циљева и убрзанп приближаваое ппсуављенпј визији. Ппщуина Пеурпвп ће пвај
Акципни план кприсуиуи кап кљушни дпкумену у прпцесу планираоа пперауивних прпграма за идуће
финансијскп раздпбље у пбласуи енергеуске ефикаснпсуи и прилагпђаваоа климауским прпмјенма.
Кприсуи пд успјещне реализације пвпг Акципнпг плана ће биуи вищесуруке, какп за саму Ппщуину, уакп и за
оене суанпвнике. Израдпм, спрпвпђеоем и праћеоем реализације Акципнпг плана ппщуина Пеурпвп ће да:
 демпнсурира свпју ппредијељенпсу за енергеуски пдржив развпј ппщуине заснпван на принципима
защуиуе живпуне средине, енергеуске ефикаснпсуи и пбнпвљивих извпра енергије кап уемеља
пдрживпг развпја у 21. вијеку;
 пјаша свпје капациуеуе за супшаваое са щуеуним ууицајима климауских прпмјена;
 искприсуи мпгућнпсуи за привредни и друщувени расу кпје пружа развпј нискпкарбпнскпг друщува;
 пјаша уемеље енергеуски пдрживпг развпја ппщуине Пеурпвп;
 пмпгући присууп шисупј енергији за све грађане;
 усппсуави нпве финансијске механизме за ппкреуаое и реализацију мјера енергеуске ефикаснпсуи и
кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије у ппщуини Пеурпвп;
 ппвећа квалиуеу живпуа свпјих грађана.
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2.
На пснпву шлана 39. суав 2. уашка 2. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени
гласник Рерпублике Српске“ брпј 97/16, 36/19. и 61/21.) и шлана 38. суав 2. Суауууа ппщуине
Пеурпвп („Службени гласник ппщуине Пеурпвп“ брпј 8/17), Скупщуина ппщуине Пеурпвп, на
сједници пдржанпј дана 09.07.2021.гпдине, дпнијела је
ПДЛУКУ
П УСВАЈАОУ АКЦИПНПГ ПЛАНА „SECAP“
ЗА ПЕРИПД ДП 2030. ГПДИНЕ
Члан 1.
Усваја се Акципни план пдрживпг управљаоа енергијпм и прилагпђаваоа климауским прпмјенама ппщуине Пеурпвп (SECAP) за перипд дп 2030. гпдине, брпј 01-02262/21 пд 09.07.2021. гпдине, кпји је сасуавни дип пве пдлуке.
Члан 2.
Акципни план пдрживпг управљаоа енергијпм и прилагпђаваоа климауским
прпмјенама (SECAP) Ппщуине Пеурпвп за перипд дп 2030. гпдине припремљен је у пквиру
прпјекауа кпје прпвпди Развпјни прпграм Уједиоених нација (UNDP) у Бпсни и
Херцегпвини: „Ппвећаое улагаоа у јавне пбјекуе са нискпм супппм емисије угљеника“ кпји
финансира Зелени климауски фпнд (GCF) и „Ппкреуаое пкплищнпг финансираоа у сврху
нискп-карбпнскпг урбанпг развпја“ (URBAN LED), кпји финансира Глпбални фпнд за пкплищ
(GEF). Прпјекуи се реализују у сарадои са Минисуарсувпм сппљне ургпвине и екпнпмских
пднпса Бпсне и Херцегпвине, Минисуарсувпм за прпсупрнп уређеое, грађевинарсувп и
екплпгију Републике Српске, Федералним минисуарсувпм прпсурпнпг уређеоа, Фпндпм за
защуиуу пкплища Федерације БиХ и Фпндпм за защуиуу живпуне средине и енергеуску
ефикаснпсу Републике Српске.
Експеруску ппдрщку при изради Плана су пбезбиједили заппслени у Ценуру за развпј
и ппдрщку (ЦРП) из Тузле.
Члан 3.
Акципни план се сасупји пд ппглавља:
1.Увпд
2.Сажеуак
3.Меупдплија израде акципнпг плана
4.Визија пдрживе будућнпсуи ппщуине Пеурпвп и припадајући циљеви
5.Ублажаваое ефекауа климауских прпмјена
6.Прилагпђаваое климауским прпмјенама
7.Реализација и праћеое резулуауа Акципнпг плана
8.Механизми финансираоа прпвпђеоа Акципнпг плана енергеуски пдрживпг
развпја и климауских прпмјена
9.Закпнпдавни пквир
10.Закљушак.
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Члан 4.
П прпвпђеоу пве пдлуке суараће се ппщуински прган надлежан са ппслпве защуиуе
живпуне средине.
Члан 5.
Пва пдлука суупа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику
ппщуине Пеурпвп".
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ
др Зпран Благпјевић
Брпј: 02-022-63/21
Датум: 09.07.2021.

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ППШТИНЕ
1. Акципни план пдрживпг управљаоа енергијпм и прилагпђаваоа климауским прпмјенама ппщуине Пеурпвп (SECAP) за перипд дп 2030. гпдине
2. Пдлука п усвајаоу Акципнпг плана (SECAP)
за перипд дп 2030. гпдине
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ППШТИНЕ ПЕТРПВП излази пп ппуреби.
Издаваш: Скупщуина ппщуине Пеурпвп. Уређује: Сурушна служба Скупщуине ппщуине Пеурпвп.
За издаваша: Бранислав Михајлпвић, секреуар Скупщуине ппщуине Пеурпвп. Гпдищоа преуплауа:
60,00 КМ. Цијена пвпм брпју: 10,00 КМ. Наручбе слауи на уелефпн: 053/262-706.
___________________________________________ 0 _________________________________________
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