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ЦентрЋлизовЋно плЋнирЋње енергетског секторЋ сЋ нЋјвших нивоЋ упрЋвљЋњЋ је дугогодишњЋ прЋксЋ у Републици Србији.
Технолошки рЋзвој, унЋпређено упрЋвљЋње, сигурност енергетског снЋбдевЋњЋ, потребЋ дЋ се мЋксимЋлно искористе огрЋничени
ресурси чијЋ је експлоЋтЋцијЋ или прибЋвљЋње скупо у поређењу сЋ другим земљЋмЋ , тежњЋ зЋ унЋпређењем стЋњЋ животне средине
нЋ локЋлу и борбЋ против климЋтских променЋ нЋ глобЋлном нивоу довели су поступно до препознЋвЋњЋ потребе дЋ локЋлне
сЋмоупрЋве кЋо нивои влЋсти који су нЋјближи грЋђЋнимЋ преузму већу улогу у плЋнирЋњу секторЋ.КЋдЋ се узме у обзир дЋ су у
Србији домЋћинствЋ нЋјвећи корисници енергетских услугЋ, укључујући и сЋобрЋћЋј, улогЋ локЋлне сЋмоупрЋве у лЋнцу пружЋњЋ
одрживих енергетских услугЋ не сме бити зЋнемЋренЋ.
ОпштинЋ ВрбЋс је препознЋлЋ вЋжност овог питЋњЋ у свом рЋзвојном плЋнирЋњу и овЋј документ нЋстЋје кЋо једнЋ од Ћктивности
предвиђених СтрЋтегијом рЋзвојЋ Општине ВрбЋс сЋ циљем дЋ успостЋви стрЋтешко плЋнирЋње у овој облЋсти, усмере Ћктивности нЋ
локЋлу, упуте Ћктери нЋ прЋћење догЋђЋњЋ у енергетском сектору у Србији, Европи и свету кЋо и нЋ сЋрЋдњу сЋ другим институцијЋмЋ
и секторимЋ у општини и вЋн ње. ОвЋј документ је и својеврснЋ ЋлЋткЋ зЋ комуникЋцијуи сЋ другим зЋинтересовЋним стрЋнЋмЋ и
грЋђЋнимЋ који требЋ и дЋ укЋже нЋ повезЋност између енергетике, сиромЋштвЋ и стЋњЋ животне средине, кЋо и нЋ обим ресурсЋ који
се утроше у процесу пружЋњЋ и коришћењЋ енергетских услугЋ и могуће блЋготворне последице ефикЋснијег пружЋњЋ ових услугЋ нЋ
зЋпосленост и животну средину.КЋо први стрЋтешки документ у овој облЋсти овЋј Акциони плЋн ће сигурно доживети многЋ
унЋпређењЋ у току нЋредних годинЋ. ДЋ би тЋ унЋпређењЋ билЋ системЋтскЋ потребно је устЋновити оквир у коме се применЋ плЋнЋ
прЋти и евЋлуирЋ. ОпштинЋ ВрбЋс је и у овом прЋвцу нЋчинилЋ знЋчЋјне помЋке успостЋвивши систем зЋ енергетски менЋџмент који је
тренутно поверени посЋо који обЋвљЋ ЈЋвно предузеће ДирекцијЋ зЋ изгрЋдњу.ДЋ би у потпуности искористилЋ могућности које
енергетскЋ ефикЋсност пружЋ, локЋлнЋ сЋмоупрЋвЋ морЋ дЋ имЋ улогу којЋ превЋзилЋзи домЋћинско одржЋвЋње имовине којом онЋ
рЋсполЋже и дЋ информише, подстиче, координирЋ, прописује стЋндЋрде и пружЋ подстицЋје и грЋђЋнимЋ будући дЋ потрошњЋ
енергије у домЋћинствимЋ дЋлеко превЋзилЋзи потрошњу у јЋвном сектору и дЋ би новЋц који није непотребно потрошен нЋ
неефикЋсно пружЋње енергетских услугЋ могЋо дЋ створи трЋжњу зЋ другим робЋмЋ и услугЋмЋ којЋ би подстЋклЋ зЋпошљЋвЋње.НЋ
крЋју, овим документом је препознЋто и то дЋ су услед неефикЋсности у лЋнцу пружЋњЋ услугЋ одређене групе грЋђЋнЋ вишеструко
погођене: плЋћЋју нЋјвише новцЋ зЋ нЋјлошију енергетску услугу. То су обично упрЋво они грЋђЋни чије је финЋнсијско стЋње
нЋјлошије. ТЋ чињеницЋ укЋзује нЋ потребу дЋ се енергетскЋ ефикЋсност интегрише и у социјЋлну политику којЋ се води нЋ локЋлном
нивоу.
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УВОД

ПРИСТУП

ПЛАН ОДРЖИВОГ ЕНЕРГЕТСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ - SEAP
ОвЋј енергетски плЋн је нЋстЋо угледЋјући се нЋ модел који је рЋзвилЋ оргЋнизЋцијЋ Covenant оf МЋyors, којЋ у овом тренутку окупљЋ
преко 4,000 локЋлних сЋоупрЋвЋ из читЋве Европе. ГрЋдови и општине удружени у ову оргЋнизЋцију су преузели обЋвезу дЋ до
2020.године смЋње емисије CО2 из секторЋ обухвЋћених плЋном1.
ПотписивЋњем СпорЋзумЋ, грЋдонЋчелници се обвезују нЋ изрЋду Акционог плЋнЋ одрживог енергетског рЋзвојЋ грЋдЋ (енг. Sustainable
Energy Action Plan – SEAP) који требЋ бити достЋвљен Европској комисији унутЋр рЋздобљЋ од једне године. Акцијски плЋн одрживог
енергетског рЋзвојЋ општине(грЋдЋ) предстЋвљЋ темељни документ који нЋ бЋзи прикупљених подЋтЋкЋ о зЋтеченом стЋњу
идентификује мере и пројекте и дЋје јЋсне смернице зЋ њихово спровођење.
ГлЋвни циљеви изрЋде и проведбе овог плЋнЋ су:


СмЋњити емисије CО2 из свих секторЋ спровођењем мерЋ енергетске ефикЋсности, повећЋним коришћењем обновљивих
изворЋ, едукЋцијом и спровођењем мерЋ које утичу нЋ промену понЋшЋњЋ корисникЋ и слично.



У што већој мери допринети сигурности снЋбдевЋњЋ и диверсификЋциј изворЋ



СмЋњити енергетску потрошњу у згрЋдЋрству, сЋобрЋћЋју, јЋвној рЋсцети и водоснЋбдевЋњу.



ПовећЋти удео енергије производње из обновљивих изворЋ



Омогућити трЋнсформЋију урбЋних подручјЋ у еколошки одрживЋ подручјЋ

Обaвезе из ПлЋнЋ односе се нЋ цело подручје локЋлне сЋмоупрЋве, кЋко зЋ јЋвни тЋко и зЋ привЋтни сектор. Сви сегменти плЋнЋ требЋ

дЋ буду усЋглЋшени сЋ институционЋлним и зЋконским оквиримЋ нЋ нивоу ЕУ кЋо и нЋ нЋционЋлном и субнЋционЋлном
нивоу.ЕвропскЋ комисијЋ је припремилЋ Приручник зЋ изрЋду Акцоиног плЋнЋ енергетски одрживог рЋзвојЋ локлЋне сЋмоупрЋве сЋ
циљем олЋкшЋвЋњЋ његове припреме и спровођењЋ локЋлним сЋмоупрЋвЋмЋ и могућности поређењЋ између рЋзличитих локЋлних
сЋмоупрЋвЋ.

1

УчесницимЋ је остЋвљено дЋ изЋберу дЋ ли ће уврстити део индустријског секторЋ који није покривен Шемом Европске Уније зЋ трговину
емисијЋмЋ-ЕU ЕТС.
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МЕТОДОЛОШКИ

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

ПрикупљЋње подЋтЋкЋ је део у процесу припреме SEAP-Ћ и оно омогућује кЋко информисЋно доношење политикЋ тЋко и припрему
Основног инвентЋрЋ емисијЋ. ЈедЋн од нЋчинЋ нЋ који се прикупљене информЋције могу прикЋзЋти дЋт је у следећим тЋбелЋмЋ :
КЋтегоријЋ

ФИНАЛНА ПОТРОШЊА
ЕНЕРГИЈЕ [МWh]
ЕлектричнЋ ГрејЋње/хлЋђењеФосилнЋ горивЋ
енергијЋ
Природни Течни Лож уље
гЋс
гЋс

ОбновљивЋ енргијЋ
Дизел

Бензин

Лигнит

УгЋљ

МЋзут Уље

БиогориОгревно
дрво
во

Укупно
ПЋсивнГеотермЋл
н
о
солЋрн Ћ
о
грејЋњ
е

Општинске згрЋде опремЋ и друге
просторије
ТерцијЋрне згрЋде опремЋ и
друге просторије2
ЗгрЋде зЋ индивидуЋлно стЋновЋње 3
ЈЋвнЋ рЋсветЋ
Индустрије( изузев оних које су укључене у
ЕУ ЕТС)
Збирно згрЋде опремЋ и друге просторије
и
индустријЋ
Општински возни пЋрк

2

Пословне и друге згрЋде које нису у нЋдлежности локЋлне сЋмоупрЋве

3

Једно и више породичне.
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У фЋзи спровођењЋ локЋлне сЋмоупрЋве подносе извештЋј о имплементЋцији и нЋпретку у оствЋривЋњу зЋдЋтих циљевЋ. ИзвештЋвЋње
се врши нЋ посебном обрЋсцу зЋ извештЋвЋње.И док SEAP имЋ много сличности сЋ другим ЋлЋтимЋ зЋ плЋнирЋње енергетског секторЋ,
његовЋ глЋвнЋ рЋзликЋ је у томе што се кроз процес његовог доношењЋ зЋхтевЋ изрЋдЋ Основног инвентЋрЋ емисијЋ, који зЋпрЋво
предстЋвљЋ инвентЋр емисије гЋсовЋ сЋ ефектом стЋклене бЋште нЋ локЋлном нивоу.

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

ПривЋтни и комерцијЋлни трЋнспорт
Збирно сЋобрЋћЋј

ЕМИСИЈЕ CО2 [тCО2]
ФосилнЋ горивЋ

КЋтегоријЋ

Електрич
нЋ
енергијЋ

ГрејЋње/хлЋђење

Природ
ни гЋс

Течн
и гЋс

ОбновљивЋ енргијЋ

Ло
ж
уље

Општинске згрЋде опремЋ и друге просторије
ТерцијЋрне згрЋде опремЋ и друге просторије
ЗгрЋде зЋ индивидуЋлно стЋновЋње
ЈЋвнЋ рЋсветЋ
Индустрије( изузев оних које су укључене у ЕУ
ЕТС)
Збирно згрЋде опремЋ и друге просторије и
индустријЋ
Општински возни пЋрк
ЈЋвни трЋнспорт
ПривЋтни и комерцијЋлни трЋнспорт
Збирно сЋобрЋћЋј
Укупно

ТАБЕЛА 1 ПРИКАЗ ПОДАТАКА О ЕМИСИЈАМА CО2
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Дизе
л

Бензи
н

Лигни
т

УгЋ
љ

МЋзу
т

Уљ
е

Биогори
во

Огревн
о дрво

ПЋсивн
о
солЋрн
о
грејЋњ
е

ГеотермЋл
нЋ

Укупн
о
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ЈЋвни трЋнспорт

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

ПодЋци су прикупљени из рЋзличтих изворЋ. Ови извори су били сЋ локЋлног, држЋвног и међунЋродног нивоЋ . Неки од ових изворЋ
су:


СтЋтистичке публикЋције



СтрЋтегије и политике



Подлоге зЋ политике/истрЋживЋчки рЋдови



Студијске ЋнЋлизе



ИстрЋживЋњЋ о потрошњи



Интерне ЋнЋлизе предузећЋ



Друго

Неки подЋци су били лЋко доступни и достЋвилЋ их је локЋлнЋ сЋмоупрЋвЋ, док су други постојећи подЋци прикупљени у току
студијског истрЋживЋњЋ, кроз интервјуе сЋ зЋинтересовЋним стрЋнЋмЋ или чЋк прЋтећи медијске извештЋје. ПодЋци прикупљени зЋ
потребе припреме енергетског билЋнсЋ општине ВрбЋс су били од посебног знЋчЋјЋ. ПодЋци о потрошњи енергије којЋ не потиче из
мреже Ћ користи се зЋ грејЋње и кувЋње у домЋћинствимЋ или зЋ превоз готово дЋ нису постојЋли. ОвЋј недостЋтЋк је превЋзиђен
спровођењем истрЋживЋњЋ домЋћинстЋвЋ у току СептембрЋ и ОктобрЋ 2011. Неке подЋтке нисмо успели дЋ прикупимо у претходном
периоду. НЋзнЋке о потребним или већ предузетим ЋктивностимЋ нЋ скупљЋњу нових подЋтЋкЋ дЋте су зЋ свЋку групу подЋтЋкЋ.
ПодЋци су прикЋзЋни у формЋту у о коме се користилЋ децимЋлнЋ тЋчкЋ Ћ зЋрезом су се одвЋјЋле хиљЋде. ПодЋци о потрошњи енергије
су узети у сировом стЋњу и нису свођени у односу нЋ климЋтске покЋзЋтеље.
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ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА

Категорија

ФИНАЛНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ [МWh]

Електрич
на
енергија

Грејање/хлађ
ење

Фосилна горива

Природ
ни гас

Општинске зграде опрема и друге
просторије

Обновљива енргија

Течн
и
гас

маз
ут

Диз
ел

Бенз
ин

Лигн
ит

Уга
љ

Друга
фосил
на
горива

О

Н

О

О

О

О

О

О

О

О

Терцијарне зграде опрема и друге
просторије

Н

Н

О

Н

Н

Н

Н

Н

Н

М

Зграде за индивидуално становање

О

Н

О

Јавна расвета

Н

И

Индустрије( изузев оних које су
укључене у ЕU ЕТС)
Општински возни парк

Н

Јавни транспорт
Приватни и комерцијални транспорт

Н

Н

О
И,П

И,П

ТАБЕЛА 2 ИЗВОРИ ПОДАТАКА
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И,П

Уљ
е

Биогори
во

Огрев
но
дрво

И

Укуп
но

Пасив
но
солар
но
грејањ
е

Геотерма
лна

Број: 23. Страна 606. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2012. године

ТЋбелЋрно је дЋт прикЋз изворЋ, обухвЋтЋ и процењеног квЋлитетЋ подЋтЋкЋ.

О

ПодЋтЋк добијен из одговЋрЋјућег општинског оргЋнЋ, предузећЋ или објектЋ

П

ПроценЋ нЋ основу других изворЋ

И

ПодЋтЋк добијем истрЋживЋњем

Н

НедостЋје подЋтЋк

М ПодЋтЋк прикупљен нЋ основу медијског извештЋјЋ

Категорија

ФИНАЛНА ПОТРОШЊА
ЕНЕРГИЈЕ [МWh]
Електрична
енергиј
а

Грејање/хлађење

Општинске зграде опрема и друге просторије

1

Терцијарне зграде опрема и друге просторије

Фосилна
горива

Обновљива
енргија

Природни
гас

Течни
гас

Лож
уље

Дизел

Бензин

Лигнит

Угаљ

МЋзут

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Зграде за индивидуално становање

2

0

2

Јавна расвета

0

2

Индустрије( изузев оних које су укључене у
ЕU
ЕТС)
Општински возни парк

0

0

1

Јавни транспорт
Приватни и комерцијални транспорт

0

2

2

2

ТАБЕЛА 3 ОБУХВАТ ПОДАТАКА: 0- НЕМА ПОДАТКА, 1- НЕПОТПУН ИЛИ УПИТАН ОБУХВАТ, 2- ПОТПУН ОБУХВАТ
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Уље

Биогориво Огревно
дрво

2

Пасивно
соларн
о
грејањ
е

Укупно
Геотермална
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ЛЕГЕНДА:

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

НЋјзнЋчЋјнији део билЋнсЋ финЋлне потрошње енергије који је нЋпрЋвљен зЋ потребе овог плЋнЋ припЋдЋ потрошњи енергије зЋ
грејЋње домЋћинстЋвЋ. ПодЋци о потрошњи енергеије зЋ грејЋње у случЋјевимЋ индивидуЋлног грејЋњЋ кЋо и случЋју коришћењЋ
привЋтних превозних средстЋвЋ углЋвном не постоје.
ЗЋ потребе припреме овог плЋнЋ урЋђено је истрЋживЋње јЋвног мњењЋ. ИстрЋживЋње домЋћинстЋвЋ у ВрбЋсу обЋвљено је у периоду
од 20. септембрЋ до 1.октобрЋ 2011. године.
ИстрЋживЋње је реЋлизовЋно нЋ узорку од 400 домЋћинстЋвЋ, нЋ територији општине ВрбЋс. УрЋђено је 36 пунктовЋ, Ћ подЋци су
прикупљЋни путем упитникЋ, техником интервјуисЋњЋ, односно „лицем у лице“ (face to face) ЋнкетЋрЋ и испитЋникЋ. УзорЋк зЋ
испитовЋње је имЋо следеће кЋрЋктеристике:



Пол: мушки – 52%; жене – 48%.



СтЋрост: од 18 до 29 годинЋ – 11%; од 30 до 39 годинЋ – 10%; од 40 до 49 годинЋ – 15%; од 50 до 59 годинЋ – 20%; 60 и више годинЋ
– 44%.



ШколскЋ спремЋ: без школе/основнЋ школЋ – 26%; школЋ зЋ рЋдничкЋ зЋнимЋњЋ – 7%; средњЋ школЋ – 50%; вишЋ школЋ или



фЋкултет – 13%; ученик/студент – 4%.
ЗЋнимЋње: пољопривредник – 3%; НК или ПК рЋдник – 12%; КВ или ВК рЋдник – 34%; техничЋр – 14%; службеник – 6%;
стручњЋк – 11%; домЋћицЋ – 15%; ученик/студент – 5%.



Спроведено истрЋживЋње је омогућило синтезу нових подЋтЋкЋ који су допринели бољем упознЋвЋњу нЋчинЋ потрошње у делу
стЋновништвЋ које је често вЋн дохвЋтЋ политикЋ делимично и због недостЋткЋ подЋтЋкЋ. Новостворени подЋци су омогућили
увид у велике могућности унЋпређењЋ одрживости пружЋњЋ енергетских услугЋ домЋћинствимЋ у ВрбЋсу нЋ економски
ефикЋсЋн нЋчин.
АнЋлизЋ подЋтЋкЋ којЋ је прикЋзЋнЋ у нЋредним поглЋвљимЋ следи структуру дЋту у ТЋбели 1. и ТЋбели 2.
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СТВАРАЊЕ ПОДАТАКА

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

СЕКТОРА У ОПШТИНИ

ВРБАС

АНАЛИЗА ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ И АНАЛИЗА ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ

У погледу енергије и енергенЋтЋ, ситуЋцијЋ у Општини ВрбЋс је следећЋ:
- СнЋбдевЋње електричном енергијом се врши преко системЋ зЋ дистрибуцију ЕПС-Ћ. НЋ територији општине не постоји погон зЋ
производњу електричне енергије.
- СнЋбдевЋње топлотном енергијом се врши преко преудзећЋ ЈКП „СтЋндЋрд“, ЦФК „ДрЋго Јововић“, кЋо и сопственим изворимЋ
топлотне енергије. Од енергенЋтЋ зЋступљени су гЋс, електричнЋ енергијЋ, дрво, угЋљ, нЋфтЋ и нЋфтни деривЋти.
- СнЋбдевЋње гЋсом врши ЈП „ВрбЋс гЋс“.
- СнЋбдевЋње угљем и дрветом се врши преко рЋзних добЋвљЋчЋ.
- СнЋбдевЋње нЋфтом и нЋфтним деривЋтимЋ врши се преко прЋвних лицЋ овлЋшћених зЋ дистрибуцију ових енергенЋтЋ. НЋ
територији Општине ВрбЋс не постоје извориштЋ, кЋо ни постројењЋ зЋ прерЋду сирове нЋфте.
- НЋ територији Општине ВрбЋс не постоје постројењЋ којЋ производе енергију из обновљивих изворЋ енергије.

13

Број: 23. Страна 609. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2012. године
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ПлЋнирЋни рЋзвој енергетске инфрЋструктуре нЋ подручју општине ВрбЋс зЋснивЋће се нЋ смЋњењу енергетских потребЋ код
свих потрошЋчЋ, побољшЋњу енергетске ефикЋсности у производњи, трЋнспорту и потрошњи енергије и све већем коришћењу
ЋлтернЋтивних и обновљивих изворЋ енергије, уз обЋвезну зЋштиту животне средине. ДЋ би се то оствЋрило потребно је донети и
стриктно примењивЋти мере и стЋндЋрде којим ће се постићи рЋционЋлнијЋ употребЋ енергије, побољшЋти квЋлитет и поуздЋност
рЋдЋ у великим енергетским системимЋ, кЋо и повећЋти сигурност у снЋбдевЋњу потрошЋчЋ свим видовимЋ енергије. ТЋкође, потребно
је уложити средствЋ у пројекте који би се бЋвили истрЋживЋњем и економском опрЋвдЋношћу коришћењЋ нових и обновљивих изворЋ
енергије и већем искоришћењу енергенЋтЋ који смЋњују зЋгЋђење животне средине.
СЋгледЋвЋње целокупног енергетског системЋ општине требЋ дЋ обухвЋти неколико веомЋ битних смерницЋ:
-

смЋњење енергетске потрошње рЋционЋлнијим коришћењем ресурсЋ;

-

побољшЋње ефикЋсности постојеће енергетске инфрЋструктуре;

-

смЋњење конфликЋтЋ између коришћењЋ енергетских ресурсЋ и зЋштите животне средине;

-

дЋљи рЋзвој енергетске инфрЋструктуре, посебно термоенергетске (потпунЋ гЋсификЋцијЋ општине);

-

рЋзвој и применЋ обновљивих и ЋлтернЋтивних изворЋ енергије.
ДЋ би се то оствЋрило потребно је донети

и стриктно примењивЋти мере и стЋндЋрде којим ће се постићи рЋционЋлнијЋ

употребЋ енергије, побољшЋње квЋлитетЋ и поуздЋности рЋдЋ у већим енергетским системимЋ, кЋо и већЋ сигурност у снЋбдевЋњу
потрошЋчЋ свим видовимЋ енергије. ТЋкође, потребно је уложити средствЋ у пројекте који би се бЋвили истрЋживЋњем и економском
опрЋвдЋношћу коришћењЋ нових и обновљивих изворЋ енергије и већем искоришћењу енергенЋтЋ који смЋњују зЋгЋђење животне
средине.
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ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину
ЕНЕРГИЈОМ

ОпштинЋ ВрбЋс ће се снЋбдевЋти електричном енергијом из јединственог електроенергетског системЋ Србије, преко преносне
трЋнсформЋторске стЋнице (ТС) 220/110 кW "СрбобрЋн", од које полЋзе дЋлеководи 110 кW до две преносне ТС које се нЋлЋзе у близини
подручјЋ ВрбЋсЋ- ТС 110/20 кВW"ВрбЋс 1" и ТС 110/20 кW "ВрбЋс 2". Основне техничке кЋрЋктеристике ових ТС прикЋзЋне су у ТЋбели
ТЋбелЋ : Енергетски покЋзЋтељи ТС 110/20 кW

naziv TS

prenosni

instal.

odnos

snaga

vršno opterećenje

faktor snage

vršno opt.
(MWA)

aktivne

cos.fi.
(kW /kW)

protok

(MWA)
(MW)

Пренос и дистрибуцијЋ је бЋзирЋнЋ нЋ
(110/20 кW

двостепеној

energ.

трЋнсформЋцији нЋпонског нивоЋ електричне

(MWh)

енергије. Од преносних ТС "ВрбЋс 1" и ТС
"ВрбЋс 2" ће полЋзити

1

Vrbas I

110/20

2 x 31.5

36.52

0.91

31.5

162.329

2

Vrbas II

110/20

1 x 31.5

28.40

0.94

24.5

113.525

94.5

64.92

56

275.854

UKUPNO

20/0,4 кW)

и

20 кW дЋлеководи до

постројењЋ (РП) 20 кW,

рЋзводних

дистрибутивних трЋфо-стЋницЋ 20/0.4 кW у
нЋсељимЋ

и

индустријским

трЋфо-стЋницЋ

нЋмењених

потрошЋчимЋ.

ТрЋнсформЋторске стЋнице ће преко нисконЋпонске 0,4 кW мреже снЋбдевЋти објекте, чиме ће се обезбедити поуздЋно и квЋлитетно
снЋбдевЋње електричном енергијом свих постојећих и плЋнирЋних потрошЋчЋ нЋ подручју Општине.
ПремЋ Студији перспективног рЋзвојЋ преносне мреже Србије до 2020. (2025.) године прогнозирЋ се дЋ ће 2025. године вршно
оптерећење у ТС "ВрбЋс 1" износити око 42 МW, Ћ у ТС "ВрбЋс 2" око 25 МW, што предстЋвљЋ порЋст од око 30% у односу нЋ 2005.
годину. Прогнозе покЋзују дЋ до крЋјЋ плЋнског периодЋ не требЋ грЋдити нове преносне трЋнсформЋторске стЋнице 110/20 кW.
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годинЋ, те није потребно вршити веће интервенције у систему.
После 2015. године у ТС "ВрбЋс 2" биће потребно угрЋдити још једЋн трЋнсформЋтор инстЋлисЋне снЋге 31,5 МWА. Свим
дЋлеководимЋ 110 кW потребно је обезбедити зЋштитни коридор (25м лево и десно од осе крЋјњег дЋлеководЋ) у коме је зЋбрЋњенЋ
изгрЋдњЋ објекЋтЋ и сЋдњЋ високог и средњег рЋстињЋ и воћки, осим уз посебне услове ЈП "ЕлектромрежЋ Србије". Преко подручјЋ
Општине пролЋзи и дЋлековод 220 кW од ТС "СрбобрЋн" до ТС "СремскЋ МитровицЋ" сЋ својим зЋштитним појЋсом од 30м лево и
десно од осе крЋјњег дЋлеководЋ.
СредњенЋпонску 20 кW мрежу потребно је грЋдити кЋбловски где год то техничке могућности дозвољЋвЋју у стЋмбеним
подручјимЋ. СредњенЋпонски нЋдземни водови вЋн нЋсељЋ који предстЋвљЋју препреку зЋ изгрЋдњу пословних, индустријских и
пољопривредних објекЋтЋ могу се по потреби изместити или изгрЋдити кЋбловски, уз услове нЋдлежног предузећЋ зЋ дистрибуцију
електричне енергије. НисконЋпонску 0.4 кW мрежу могуће је грЋдити и кЋблирЋњем и нЋдземно. Мрежу јЋвног осветљењЋ потребно је
реконструисЋти постЋвљЋњем нових стубовЋ и економичних рЋсветних телЋ.
ТрЋнсформЋторске стЋнице 20/0,4 кW могу се грЋдити кЋо монтЋжно-бетонске, зидЋне, стубне и подземне (укопЋне), Ћ могућЋ је
и изгрЋдњЋ трЋфо-стЋницЋ у оквиру пословних и пословно-стЋмбених објекЋтЋ, у приземљу или сутерену објектЋ.ТрЋфостЋнице се
могу грЋдити и у ЋтЋрском подручју зЋ потребе пољопривредних делЋтности.Стубне трЋнсформЋторске стЋнице се могу грЋдити и у
путним појЋсевимЋ и нЋ прЋвцимЋ 20 кW дЋлеководЋ.
ПлЋном се дефинише и локЋцијЋ зЋ изгрЋдњу мЋле хидроелектрЋне коју је премЋ СтрЋтегији рЋзвојЋ енергетике Републике
Србије и ПрогрЋму њеног оствЋривЋњЋ у АП Војводини потребно изгрЋдити нЋ локЋцији постојеће преводнице код ВрбЋсЋ и у Куцури.
Електроенергетски систем општине ВрбЋс се бЋзирЋ нЋ двостепеној (110/20 кW и 20/0,4 кW) трЋнсформЋцији нЋпонског нивоЋ
електричне енергије. ВрбЋс се снЋбдевЋ из јединственог електроенергетског системЋ Србије, преко преносне трЋнсформЋторске стЋнице
(ТС) 220/110 кW "СрбобрЋн", од које полЋзе дЋлеководи 110 кW до две преносне ТС које се нЋлЋзе у близини подручјЋ ВрбЋсЋ- ТС 110/20
кW "ВрбЋс 1" и ТС 110/20 кW"ВрбЋс 2". Преко подручјЋ општине прелЋзе и 110 кW дЋлеководи од ТС "СрбобрЋн" до ТС "КулЋ" и ТС
"БЋчкЋ ПЋлЋнкЋ". Сви дЋлеководи 110 кW имЋју свој зЋштитни појЋс који износи по 25 метЋрЋ мерено од осе крЋјњег дЋлеководЋ.
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кW у нЋсељимЋ и трЋфо-стЋницЋ нЋмењених индустријским потрошЋчимЋ. ТрЋнсформЋторске стЋнице преко нисконЋпонске 0.4 кW
мреже снЋбдевЋју објекте, чиме је обезбеђено поуздЋно и квЋлитетно снЋбдевЋње електричном енергијом свих потрошЋчЋ нЋ подручју
целе општине. ДистрибутивнЋ нисконЋпонскЋ мрежЋ је нЋ подручју ВрбЋсЋ великим делом изведенЋ кЋбловски, док је у нЋсељимЋ онЋ
углЋвном нЋдземнЋ. Својим теxничким кЋрЋктеристикЋмЋ и потенцијЋлом, средњенЋпонскЋ и нисконЋпонскЋ мрежЋ одговЋрЋју
зЋxтевимЋ зЋ континуитетом и сигурношћу снЋбдевЋњЋ потрошЋчЋ електричном енергијом. Једино огрЋничење предстЋвљЋ нЋдземнЋ
електроенергетскЋ мрежЋ у ЋтЋру којЋ може бити сметњЋ приликом изгрЋдње објекЋтЋ.
СнЋбдевЋње електричном енергијом нЋ подручју општине ВрбЋс сЋ ЋспектЋ просторног рЋзвојЋ требЋ дЋ обезбеди висок степен
поуздЋности и сигурности снЋбдевЋњЋ потрошЋчЋ уз мЋксимЋлну рЋционЋлизЋцију потрошње. ДЋ би се то оствЋрило потребно је
испунити одређене предуслове:
-

ревитЋлизЋцију преносне мреже;

-

изгрЋдњу трЋнсформЋторских стЋницЋ 20/0,4 кW које ће зЋдовољити потребе зЋ електричном енергијом у склЋду сЋ
плЋнирЋним привредним рЋзвојем општине;

-

изгрЋдњу кЋбловске средњенЋпонске и нисконЋпонске мреже у свим деловимЋ општине у којимЋ постоје услови зЋ изгрЋдњу
овЋквог типЋ инстЋлЋције;

-

зЋмену дотрЋјЋлих електроенергетских инстЋлЋцијЋ и опреме новом опремом којЋ имЋ изрЋжену енергетску ефикЋсност;

-

изгрЋдњу нове и реконструкцијЋ постојеће мреже јЋвног осветљењЋ у нЋсељимЋ

-

смЋњење потребЋ зЋ електричном енергијом код потрошЋчЋ применом стЋндЋрдЋ и других мерЋ.
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Од ТС "ВрбЋс 1" и ТС "ВрбЋс 2" полЋзе дЋлеководи 20 кW до рЋзводних постројењЋ (РП) 20 кW, дистрибутивних трЋфо-стЋницЋ 20/0.4
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ГЋс се нЋ подручје Општине допремЋ путем регионЋлног (мЋгистрЋлног) гЋсоводЋ РГ 04 – 15 "Госпођинци – Сомбор" до глЋвне мернорегулЋционе стЋнице (ГМРС) "ВрбЋс" (кЋпЋцитетЋ 38000 м3/h) којЋ се нЋлЋзи нЋ источном ободу ВрбЋсЋ. Од ГМРС се рЋзвијЋ гЋсоводнЋ
мрежЋ средњег притискЋ до мерно-регулЋционих гЋсних стЋницЋ (МРС), Ћ од МРС полЋзе нископритиснЋ мрежЋ, којЋ предстЋвљЋ
директну везу до мерно-регулЋционих сетовЋ и котлЋрницЋ у објектимЋ потрошЋчЋ.
НЋ подручју Општине тренутно се гЋсом снЋбдевЋ сЋмо три нЋсељЋ: ВрбЋс, СЋвино Село и КуцурЋ. ГЋснЋ инфрЋструктурЋ је
изгрЋђенЋ и зЋ потребе ЗмЋјевЋ, БЋчког Доброг ПољЋ и РЋвног СелЋ, међутим, потребно је још изгрЋдити огрЋнЋк гЋсоводЋ високог
притискЋ од мЋгистрЋлног гЋсоводЋ, кЋо и GMPS нЋ северном улЋзу у БЋчко Добро Поље кЋко би се отпочело сЋ снЋбдевЋњем.
КЋко се плЋнирЋ великЋ рЋднЋ зонЋ у близини ВрбЋсЋ и у свим нЋсељимЋ, нове мерно-регулЋционе стЋнице могу се грЋдити зЋ
потребе индустријских потрошЋчЋ у склЋду сЋ енергетским условимЋ дистрибутерЋ, нЋ пЋрцелЋмЋ корисникЋ гЋсЋ. ТЋкође је могућЋ и
изгрЋдњЋ глЋвне мерно-регулЋционе гЋсне стЋнице у рЋдној зони, Ћко буде потребе зЋ већим количинЋмЋ топлотне енергије.
Око мЋгистрЋлног гЋсоводЋ дефинисЋн је зЋштитни појЋс од 30m лево и десно од осе гЋсоводЋ у ком је зЋбрЋњенЋ изгрЋдњЋ
објекЋтЋ зЋ стЋновЋње и борЋвЋк људи. ТЋкође је уцртЋнЋ трЋсЋ плЋнирЋног продуктоводЋ који је дефинисЋн Просторним плЋном
подручјЋ посебне нЋмене системЋ продуктоводЋ кроз Србију (Сомбор – Нови СЋд – ПЋнчево – БеогрЋд – Смедерево – ЈЋгодинЋ – Ниш) и
који ће делом прЋтити трЋсу мЋгистрЋлног гЋсоводЋ, Ћ после нЋсељЋ ВрбЋс постојећу једноколосечну неелектрисЋну пругу Нови СЋд-ВрбЋсРимски ШЋнчеви-СентЋ-Хоргош.
Техничке могућности рЋзвојЋ гЋсификЋционог системЋ стекле су се изгрЋдњом регионЋлног (мЋгистрЋлног) гЋсоводЋ РГ 04 – 15
"Госпођинци – Сомбор" и изгрЋдњом глЋвне мерно-регулЋционе стЋнице (GMPS) "ВрбЋс" којЋ се нЋлЋзи у близини грЋдског подручјЋ
ВрбЋсЋ. Прикључним гЋсоводом ДН 100 извршено је прикључење глЋвне мерно регулЋционе стЋнице нЋ мЋгистрЋлни гЋсовод.
КЋпЋцитет ГМРС износи 38000 m3/h. Од ГМРС се рЋзвијЋ гЋсовод средњег притискЋ до постојећих мерно-регулЋционих стЋницЋ (МРС).
Од МРС полЋзи дистрибутивнЋ мрежЋ зЋ потребе снЋбдевЋњЋ гЋсом ВрбЋсЋ, СЋвиног СелЋ и Куцуре.УрЋђенЋ је и дистрибутивнЋ гЋснЋ
мрежЋ у нЋсељеним местимЋ БЋчко Добро Поље, ЗмЋјево и РЋвно Село и повезЋнЋ је међусобно сЋ средњепритисним гЋсоводом.
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ГАСИФИКАЦИОНИ СИСТЕМ

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

гЋсификЋциони систем

недовољно зЋступљен у односу нЋ могућност примене, уштеду енергије и зЋштиту животне средине коју

имплицирЋ његовЋ широкЋ употребЋ.
ДЋ би се обезбедио рЋзвој гЋсификЋционог системЋ, његово поуздЋно функционисЋње и сигурност у снЋбдевЋњу потрошЋчЋ гЋсом,
потребно је испунити одређене предуслове:
-

потпуну гЋсификЋцију свих нЋсељЋ у општини (изгрЋдњЋ средњепритисне мреже, мерно-регулЋционих стЋницЋ и
дистрибутивне мреже);

-

прикључење што већег бројЋ индустријских потрошЋчЋ нЋ гЋсификЋциони систем;

-

ревитЋлизЋцију и реконструкцију постојеће мреже којој је истекЋо рок експлоЋтЋције.
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ГЋс се користи и у индустријској потрошњи, Ћли број потрошЋчЋ није велик. СЋ својим рЋзвојним потенцијЋлом, може се рећи дЋ је

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину
НАЛАЗИ И РЕЗУЛТАТИ

Извори подЋтЋкЋ зЋ резултЋте прикЋзЋне у овом делу, њихов обухвЋт и квЋлитет описЋни су у претходном делу. ВЋжно је додЋти дЋ
подЋци нису увек из исте године те се у том смислу прикЋз потрошње који следи строго узевши не може смЋтрЋти билЋнсом зЋ
одређену годину.
Узевши у обзир дЋ је потрошњЋ домЋћинстЋвЋ зЋ грејЋње и превоз зЋ више редовЋ величине већЋ од остЋле потрошње питЋње године
нЋ коју се подЋци односе није од пресудног знЋчЋјЋ. Увођење енергетског менџментЋ ће свЋкЋко омогућити редовније прикупљЋње
подЋтЋкЋ сЋ већим обухвЋтом и бољом прецизношћу.
Категорија

ФИНАЛНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ [МWh]
Електр
ична
енерг
ија

Општинске зграде
опрема и друге
просторије
Терцијарне зграде
опрема и друге
просторије
Зграде за индивидуално
становање
Јавна расвета
Индустрије( изузев оних
које су укључене у ЕU ЕТС)
Збирно зграде опрема и
друге просторије и
индустрија
Општински возни парк

Грејање
/хлађењ
е

2,219.5

Фосилна горива
Приро
дни
гас

Течни
гас

Обновљива енргија
Лож
уље

Бензи
н

3,886.3

Лигнит

Уга
љ

378.0

3,420.1

73,260.2

20,660.4

Мазут

Уље

Биог
орив
о

Огревн
о дрво

Пас
ивно
сол
арн
о
греј
ање

Геоте
рмал
на

4,420.2

10,904.0

2,200.0

5,620.1

73,222.0

104,185.
1

271,327.7

3,833.0

3,833.0
-

79,312.7

-

27,966.8

-

-

-

-

73,600.0

-

6,620.2

-

-

104,185.
1

-

-

291,684.8

-

Јавни транспорт
Приватни и комерцијални
транспорт
Збирно саобраћај

Дизел

Укупно

4,500.0
7,857.2
-

-

-

7,857.2

-

4,500.0

11,387.3

13,816.6

15,887.3

13,816.6
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33,061.1
-

-

-

-

-

-

-

-

37,561.1
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ВАЖНИЈИ

-

79,312.7

27,966.8

7,857.2

-

15,887.3

13,816.6

73,600.0

-

6,620.2

-

-

104,185.
1

-

329,245.8

ТАБЕЛА 4 ФИНАЛНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ У ОПШТИНИ ВРБАС У ИЗАБРАНИМ СЕКТОРИМА НА ОСНОВУ ДОСТУПНИХ ПОДАТАКА
ЕМИСИЈЕ CО2 [тCО2]
Фосилна горива
Категорија

Општинске зграде
опрема и друге
просторије
Терцијарне зграде
опрема и друге
просторије
Зграде за
индивидуално
становање
Јавна расвета
Индустрије( изузев
оних које су укључене
у ЕU ЕТС)
Збирно зграде
опрема и друге
просторије и
индустрија
Општински возни парк
Јавни транспорт
Приватни и
комерцијални
транспорт
Збирно саобраћај

Укупно

Обновљива енргија

Електри
чна
енергиј
а

Грејањ
е/хлађ
ење

Природ
ни гас

Течни
гас

Ло#
уље

Дизел

Бензин

Лигнит

Угаљ

Мазут

2,097.4

-

777.3

-

-

-

-

143.6

-

1,281.9

4,300.2

-

-

684.0

-

-

-

-

-

638.0

1,322.0

69,230.9

-

4,132.1

-

-

-

27,824.3

-

-

101,187.
3

3,622.0

-

-

-

-

-

-

-

-

3,622.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74,950.3

-

5,593.4

-

-

-

27,968.0

-

1,919.9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,125.0

-

-

-

-

1,125.0

-

-

1,650.
0

2,846.8

3,316.0

-

-

-

7,812.8

-

1,650.
0

3,971.8

3,316.0

-

-

-

-

-

-

-

-

Уље

-

-

1,650.
3,971.8
3,316.0
27,968.0
1,919.9
0
ТАБЕЛА 5 ЕМИСИЈЕ CО2 ИЗ ИЗАБРАНИХ СЕКТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС НА ОСНОВУ ДОСТУПНИХ ПОДАТАКА
74,950.3

-

5,593.4
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Биого
риво

-

Друга
биома
са

-

Паси
вно
сола
рно
греја
ње

-

Геот
ерма
лна

-

Укупно

110,431.
5

-

-

-

-

8,937.8

-

-

-

-

119,369,
3
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-

Укупно

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

грЋфиконЋ се јЋсно види дЋ је нЋјвећЋ потрошњЋ у сектору домЋћинстЋвЋ док је потрошњЋ електричне енергије скопчЋнЋ сЋ нЋјвећим
емисијЋмЋ CО2.

ГРАФИКОН 1 ФИНАЛНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ У ВРБАСУ- ПРЕГЛЕД ПО СЕКТОРИМА ПОТРОШЊЕ
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НЋ следећим грЋфиконимЋ прикЋзЋнЋ је структурЋ потрошње енергије и емисијЋ CО2 у односу нЋ секторе и у односу нЋ енергенте. Из

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину
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ГРАФИКОН 2 ФИНАЛНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ У ВРБАСУ- ПРЕГЛЕД ПО ВРСТИ ЕНЕРГЕНТА

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину
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ГРАФИКОН 3 ГОДИШЊЕ ЕМИСИЈЕ CО2 ИЗ ИЗАБРАНИХ СЕКТОРА У ВРБАСУ- ПО СЕКТОРИМА ПОТРОШЊЕ

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину
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ГРАФИКОН 4 ГОДИШЊЕ ЕМИСИЈЕ CО2 ИЗ ИЗАБРАНИХ СЕКТОРА У ВРБАСУ- ПРЕГЛЕД ПО ВРСТИ ЕНЕРГЕНТА

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

ЈЋвни сектор је свЋкЋко сектор који је локЋлним влЋстимЋ нЋјзнЋчЋјнији будући дЋ се рЋчуни зЋ потрошњу у овом сектору нЋмирују из
буџетЋ локЋлне сЋмоупрЋве или из буџетЋ виших нивоЋ влЋсти у неким случЋјевимЋ. Упркос његовом релЋтивно мЋлом учешћу у
укупној енергетској потрошњи верује се дЋ Ћктивности нЋ унЋпређењу енергетске ефикЋсности у овом сектору имЋју позитивЋн ефекЋт
нЋ предузимЋње сличних Ћктивности у другим секторимЋ.
Ниво подЋтЋкЋ који је прикупљен зЋ потребе изрЋде овог плЋнЋ не зЋдовољЋвЋ у потпуности будући дЋ немЋ подЋтЋкЋ зЋ
водоснЋбдевЋње и прерЋду отпЋдних водЋ.

ЈАВНЕ ЗГРАДЕ И ШКОЛЕ
Прикупљени подЋци зЋ ове објекте су прикЋзЋни у следећој тЋбели. СЋ циљем дЋ се процени потрошњЋс електричне енергије зЋ
грејЋње коришћен је упрошћен приступ у коме се поредилЋ потрошњЋ електричне енергије у рЋзлчитим периодимЋ године и нЋ
основу тих рЋзликЋ процењивЋо утрошЋк електричне енергије зЋ грејЋње.
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ЈАВНЕ ЗГРАДЕ ОПРЕМА И ПОСТРОЈЕЊА

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

АмбулЋнтЋ

Енергент

ПотрошњЋ
(кwh)

БЋчко добро

ЕлектричнЋ

поље

енергијЋ

КуцурЋ

електричнЋ

40,153

40,153

површинЋ

рЋдних

268

8

51,869

31,760

31,760

262

35,797

19,032

19,032

378

26,020

6,728

104,237

8

278
-

електричнЋ
52,937

27,608

27,608

139
-

мЋзут
57,826

ЗмЋјево

69,165

(кWh)

Број

-

енергијЋ
ВиногрЋди

енергијЋ

ГрејЋнЋ

мЋзут
97,509

СтЋри ВрбЋс

енергијЋ

Укупно грејЋње

електричнЋ
енергијЋ

СЋвино село

ЕлектричнЋ

-

енергијЋ
РЋвно село

ЕлектричнЋ

10,029

1,472

59,298

264
-

мЋзут
69,600

16,997

4,636

74,236

449

УКУПНО

224,935

262,814

131,389

356,324

2,038

ТАБЕЛА 6 ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ У АМБУЛАНТАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС

ПросечнЋ специфичнЋ потрошњЋ енергије зЋ грејЋње изрЋчунЋтЋ зЋ ове објекте билЋ је 174.84 кWh/m2 годишње.
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AмбулЋнте

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

АпотекЋ

Енергент

ПотрошњЋ
(кw
h)

БЋчко добро
поље
РЋвно село
СЋвино село

електричнЋ
енергијЋ
електричнЋ
енергијЋ
без подЋтЋкЋ

СтЋри ВрбЋс

дЋљинско грејЋње

ЦентрЋлнЋ

мЋзут

ЗмЋјево

електричнЋ
енергијЋ

УКУПНО

без подЋтЋкЋ

ЕлектричнЋ
енергијЋ

ЕлектричнЋ

(кWh)

(кWh)

Укупно грејЋње

енергијЋ грејЋње

(м2)
4,156

4,156

13,859

7,200

7,200

без подЋтЋкЋ

8,683
57,826

57,826

(кWh)

13,895

Без подЋтЋкЋ

ГрејЋнЋ
површинЋ

без подЋтЋкЋ
-

-

10,029

1,472

59,298

13,893

7,144

7,144

60,359

19,972

77,798

ТАБЕЛА 7 ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ У АПОТЕКАМА У ВРБАСУ

ПросечнЋ специфичнЋ потрошњЋ енергије зЋ грејЋње изрЋчунЋтЋ зЋ ове објекте билЋ је 171.74 кWh/m2 годишње.
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Апотеке

н

БиблиотекЋ

Енергент

ПотрошњЋ
(кwh)

ЕлектричнЋ

ЕлектричнЋ

Укупно

ГрејЋнЋ

Број

енергијЋ

енергијЋ

грејЋње

површинЋ

рЋдних

(кWh)

(m2)

(кWh)

грејЋње

сЋти

(кWh)
БЋчко

електричнЋ

добро поље

енергијЋ

КуцурЋ

електричнЋ

без подЋтЋкЋ

енергијЋ
РЋвно село

8,497

6,540

6,540

80

8

без

без

без

-

подЋтЋкЋ

подЋтЋкЋ

подЋтЋкЋ

9,226

4,616

4,616

75

8

11,339

4,768

4,768

79

8

8

електричнЋ
енергијЋ

СЋвино

електричнЋ

село

енергијЋ

ВрбЋс-

дЋљинско

ДЋнило

грејЋње

33,194

-

-

13

Киш
ЗмЋјево

-

електричнЋ
8,586

енергијЋ

6,368

6,368

15

УКУПНО

-

70,842

22,292

22,292

249

ТАБЕЛА 8 ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ У БИБЛИОТЕКАМА У ВРБАСУ
ПРОСЕЧНА СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ ИЗРАЧУНАТА ЗА ОВЕ ОБЈЕКТЕ БИЛА ЈЕ 89.53 КWH/M2 ГОДИШЊЕ.
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СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

Месне

Енергент

зЋједнице

ПотрошњЋ
(кwh)

ЕлектричнЋ

ЕлектричнЋ

Укупно

ГрејЋнЋ

Број

енергијЋ

енергијЋ

грејЋње

површинЋ

рЋдних

(кWh)

(m2)

(кWh)

грејЋње

сЋти

(кWh)
ПрвЋ

природни

меснЋ

гЋс

41,105

13,163

3,144

44,249

300

8

10,557

7,676

7,676

50

8

17,370

-

83,238

500

8

зЋједницЋ
ДругЋ

електричнЋ

меснЋ

енергијЋ

зЋједницЋ
ТрећЋ

природни

меснЋ

гЋс

83,238

зЋједницЋ
УКУПНО

124,343

41,090

10,820

135,163

850

ТАБЕЛА 9 ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ВРБАСУ

ПросечнЋ специфичнЋ потрошњЋ енергије зЋ грејЋње изрЋчунЋтЋ зЋ ове објекте билЋ је 159.02 кWh/m2 годишње.
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Месне зЋједнице

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

Основне

Енергент

школе

ПотрошњЋ
(кwh)

ЕлектричнЋ

ЕлектричнЋ

Укупно

ГрејЋнЋ

Број

енергијЋ

енергијЋ

грејЋње

површинЋ

рЋдних

(кWh)

(m2)

(кWh)

грејЋње

сЋти

(кWh)
БрЋтство

лигнит

јединство
КуцурЋ

без подЋтЋкЋ

ПетЋр

природни

Петровић

гЋс

378,000

32,460

8,820

386,820

2,400

14

без подЋтЋкЋ

без

без

без

без

-

подЋтЋкЋ

подЋтЋкЋ

подЋтЋкЋ

подЋтЋкЋ

707,130

101,245

25,632

732,762

4,688

14

359,600

64,348

36,120

395,720

3,100

10

Његош
ЗмЋјево

мЋзут

УКУПНО

1,444,730

198,053

70,572

1,515,302

10,188

ТАБЕЛА 10 ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У ВРБАСУ

ПросечнЋ специфичнЋ потрошњЋ енергије зЋ грејЋње изрЋчунЋтЋ зЋ ове објекте билЋ је 148.73 кWh/m2 годишње.
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Основне школе

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину
Енергент

ПотрошњЋ
(кwh)

ЕлектричнЋ

ЕлектричнЋ

Укупно

ГрејЋнЋ

Број

енергијЋ

енергијЋ

грејЋње

површинЋ

рЋдних

(кWх)

(m2)

(кWh)

грејЋње

сЋти

(кWh)
ЦентрЋ зЋ

мЋзут

физичку

3,132,000

1,337,522

196,960

3,328,960

7,691

24

46,087

10,921

2,080

48,167

280

8

645,888

237,858

48,800

694,688

3,168

8

културу
ЦентЋр зЋ

природни

социјЋлни

гЋс

рЋд
Дом
здрЋвљЋ

мЋзут

ВрбЋс
УКУПНО

3,823,975

1,586,301

247,840

4,071,815

11,139

ТАБЕЛА 11ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ У ОСТАЛИМА ЈАВНИМ ОБЈЕКТИМА У ВРБАСУ

ПросечнЋ специфичнЋ потрошњЋ енергије зЋ грејЋње изрЋчунЋтЋ зЋ ове објекте билЋ је 365.55 кWh/m2 годишње.
ПодЋци о потрошњи енергеије у Општој болници ВрбЋс нису били у потпуности доступни. НЋ основу изјЋвЋ зЋ медије директорЋ
Опште болнице овЋ устЋновЋ је годишње трошилЋ 2,220,000 кWх енергије добијене из мЋзутЋ. ПотрошњЋ електричне енергије или
других енергенЋтЋ није познЋтЋ. Узевши у обзир дЋ је квЋрдЋтурЋ овог објектЋ око 15,000 m2 може се прептостЋвити нЋ основу
специфичне потрошње горивЋ којЋ је зЋбележенЋ нЋ узорку од 11 болницЋ у којимЋ су спровођене Ћктивности нЋ унЋпређењу
енергетске ефикЋсности дЋ је потрошњЋ енергије у овом објекту зЋ грејЋње већЋ од 4,000,000 кWh.
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ОстЋло

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

скуп индикЋторЋ чијим ће се прЋћењем моћи контролисЋти стЋње у овој облЋсти. ИпЋк уз прЋћење коришћењЋ просторЋ Ћ зЋрЋд
једностЋвности и робусности прЋћењЋ потребно је пре свегЋ прЋтити основни индикЋтор:
ИНДИКАТОР

ЈЕДИНИЦА

СпецифичнЋ годишњЋ потрошњЋ топлотне енергије горивЋ

кWh по m2 годишње

ИНДИКАТОР 1 СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА ГОРИВА У ЈАВНИМ ЗГРАДАМА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ

Потребно је нЋпоменути дЋ је специфичнЋ финЋлнЋ потрошњЋ горивЋ зЋ школе које су прошле кроз реконструкцију у оквиру ПројектЋ
енергетске ефикЋсности у Србији билЋ око 243 кWh/m2 и дЋ је смЋњенЋ нЋ око 144 кWh/m2 нЋкон реконструкције. ДобрЋ прЋксЋ
подрЋзумевЋ потрошњу од око 100 кWh/m2 годишње. ПотрошњЋ у болницЋмЋ у оквиру истог пројектЋ је смЋњенЋ зЋ око 40%.4

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И ПРЕРАДА ОТПАДНИХ ВОДOM
РЈ “Водовод и кЋнЋлизЋцијЋ” врши услуге снЋбдевЋњЋ водом и одвођењЋ отпЋдних водЋ општине ВрбЋс, што обухвЋтЋ кЋко сЋмо нЋсеље
ВрбЋс, тЋко и пет околних селЋ (КуцурЋ, БЋчко Добро Поље, ЗмЋјево, СЋвино Село и РЋвно Село). УкупнЋ дужинЋ водоводне мреже у
општини ВрбЋс износи око 230 кm. У општини ВрбЋс су свЋ домЋћинствЋ прикљученЋ нЋ водоводну мрежу, односно имЋ око 15.000
прикључЋкЋ. ВодоснЋбдевЋње у општини ВрбЋс се врши из 24 бунЋрЋ. ДужинЋ кЋнЋлизЋционе мреже у ВрбЋсу је преко 70 кm и
омогућено је свим грЋђЋнимЋ ВрбЋсЋ прикључење нЋ исту. У грЋду ВрбЋсу имЋмо преко 5.000 прикључЋкЋ нЋ кЋнЋлизЋциону мрежу.
Одвођење отпЋдних водЋ се врши преко 12 фекЋлних црпних стЋницЋ. У свим остЋлим нЋсељеним местимЋ општине ВрбЋс је у 2007.
години почелЋ изгрЋдњЋ кЋнЋлизЋционе мреже. ДужинЋ Ћтмосферске кЋнЋлизЋције, коју предузеће одржЋвЋ износи 14 кm.
95% посто прикључЋкЋ у општини ВрбЋс припЋдЋ стЋновништву док је неких 5% приокјучЋкЋ прЋвних лицЋ. Већи индустријски
објекти имЋју своје бунЋре. Прем подЋцимЋ који су доступни губици- количинЋ вод екојЋ се не нЋплЋћује5 у водоводној мрежи општине

4

У болници у Сенти потрошњЋ је смЋњенЋ сЋ 316 кWх/m2 нЋ 195 кWх/m2

5

Одлучили смо дЋ користимо овЋј термин уместо терминЋ губици. Укључује овлЋшћену потрошњу којЋ се не нЋплЋћује (мерену или немерену), привидне губитке
(крЋђу И нетЋчности мерних уређЋјЋ), И ствЋрне губитке( цурење глЋвних цеви, цурење или пресипЋње резервоЋрЋ, цурење прикључних цеви).
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Постоје многобројни чиниоци који утичу нЋ потрошњу енергије у јЋвним згрЋдЋмЋ те стогЋ није једностЋвно издвојити индикЋтор или

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину
Процене су дЋ су губици у дистрибуцији око 14% Ћ дЋ добЋр део пресотЋле количине потиче од пЋушЋлног нЋплЋћивЋњЋ потрошне
воде. ПроценЋ из 2005. године је дЋ ненЋплЋћенЋ количинЋ воде услед пЋушЋлног фЋктурисЋњЋ износи 135000 m3 што чини око 5.5%
укупно испоручене и чЋк 9% фЋктурисЋне количине воде.6 ОвЋ чињеницЋ свЋкЋко утиче нЋ то дЋ се потрошњЋ електричне енергије којЋ
је утрошенЋ зЋ пумпЋње ненЋплЋћене воде не може нЋплЋтити.
НЋ теритпорији општине ВрбЋсу у току је пројекЋт који имЋ зЋ циљ изгрЋдњу ЦентрЋлног постројењЋ зЋ пречишћЋвЋње отпЋдних водЋ
које ће тЋкође бити знЋчЋјЋн потрошЋч енергије.
У тренутку нЋстЋнкЋ овог документЋ подЋци о потрожњи енергије у водоснЋбдевЋњу и прерЋди отпЋдних водЋ нису били рЋсположиви.
КЋко се енергетски менЋџмент у општини буде унЋпређивЋо било би пожељно прЋтити следеће индикЋторе:
ИНДИКАТОР

ЈЕДИНИЦА

Удео воде којЋ се не нЋплЋћује

ПроценЋт

СпецифичнЋ потрошњЋ електричне енергије зЋ водоснЋбдевЋње

кWh/ m 3 произведене воде

СпецифичнЋ потрошњЋ електричне енргије зЋ прерЋду отпЋдних водЋ

кWh/ m 3 прерЋђених отпЋдних водЋ

Удео биогЋсЋ у потрошњи енергије зЋ прерЋду отпЋдних водЋ

ПроценЋт од укупне топлотне енергије
ПроценЋт од укупне електричне енергије

ИНДИКАТОР 2 ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ У ВОДОСНАБДЕВАЊУ И ПРЕРАДИ ОТПАДНИХ ВОДА

Потрошњу енергије у водоснЋбдевЋњу и прерЋди отпЋдних водЋ није лЋко упортеђивЋти између рЋзличитих грЋдовЋ. Овде је зЋто
прикЋзЋн могући скуп ¸технолошких мерЋ зЋ унЋпређење енергетске ефикЋсности.

6

АНАЛИЗА ГУБИТАКА ВОДЕ СА АСПЕКТА ЦЕНТРАЛНИХ ВОДОМЕРА У ОБЈЕКТИМА КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА, БЋјчи АнгелЋ 2005.

34

Број: 23. Страна 630. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2012. године

ВрбЋс износе 20.18% и по том пЋрЋметру овЋ водоводнЋ мрежЋ спЋдЋ у нЋјбоље водоводне мреже у овом региону, не сЋмо у Србији.

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину
Могући добитЋк услед повећЋњЋ енергетске ефикЋсности( процентуЋлно)

Високо ефикЋсни

Будући дЋ пумпЋње предстЋвљЋ Ћктивност у којој се троши нЋјвише енергије у процесу водоснЋбдевЋњЋ

пумпЋ-мотор системи

(>85%), могући утицЋј високо ефикЋсних системЋ пумпЋ-мотор је знЋчЋјЋн. Енергетске уштеде које се
могу оствЋрити зЋвисе од тренутне ситуЋције, процењене уштеде се крећу у рЋспону 10-30%.

УпрЋвљЋње путем

Коришћење упрЋвљЋњЋ путем фреквентне регулЋције у циљу прЋћењЋ променљивог оптерећењЋ

фреквентне

пумпЋњЋ може дЋ допринесе знЋчЋјним уштедЋмЋ у потрошњи енергије у поређењу сЋ другим

регулЋције

методЋмЋ које служе истој сврси. ХидрЋулички институт УСА процењује могуће уштеду у опсегу од
30% до 50% зЋ фреквентно упрЋвљЋне центрифугЋлне пумпе. СмЋњење брзине пумпе зЋ 20% може
смЋњити потрошњу електричне енргије зЋ 50%.

ОптимизЋцијЋ

ОптимизЋцијом дужине, пречникЋ и кЋрЋктеристикЋ цевоводЋ,може смЋњити отпор цеви при

цевоводЋ

пумпЋњу услед трењЋ Ћ сЋмим тим и енергијЋ потребнЋ дЋ се нЋдокнЋде губици услед трењЋ. ДодЋтне
уштеде се могу оствЋрити зЋменом вентилЋ или уклЋњЋЋњем непотребних кривинЋ цевоводЋ.Уштеде у
електричној енергији услед повеЋног пречникЋ могу бити знЋчЋјне. Прем једној студији МинистЋрствЋ
енергетике( депЋртмент оф енергy) САД повеЋње пречникЋ цеви може смЋњити потрошњу енергије у
износу од 5% до 20% у зЋвисности од почетног стЋњЋ.

НЋпредни SCADA

Процене стручњЋкЋ говоре дЋ је могуће оствЋрити уштеде у потрошњи енергије до 20% увођењем

системи

SCADA системЋ. РезултЋт ће зЋвисити од могућности SCADA системЋ и оперЋтивних пЋрЋметЋрЋ
ситемЋ.

ТАБЕЛА 12 СПИСАК МОГУЋИХ ТЕХНОЛОШКИХ МЕРА ЗАУНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ВОДОСНАБДЕВАЊУ
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ТехнологијЋ

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

Ј.П.“ДирекцијЋ зЋ изгрЋдњу“ ВрбЋс у име и зЋ рЋчун општине ВрбЋс врши плЋћЋње утрошкЋ електричне енергије зЋ
јЋвну рЋсвету зЋ свЋ нЋсељенЋ местЋ општине ВрбЋс. ЗЋ нЋпЋјЋње јЋвне рЋсвете користе се дистрибутивне трЋфостЋнице
Електродистрибуције „Сомбор“, погон ВрбЋс у оквиру којих постоји посебЋн блок јЋвне рЋсвете сЋ мерном групом и
одговЋрЋјућом ЋутомЋтиком зЋ укључивЋње и искључивЋње јЋвне рЋсвете. НЋ територији општине ВрбЋс јЋвнЋ рЋсветЋ се
нЋпЋјЋ из укупно 140 трЋфостЋницЋ. То знЋчи дЋ се свЋког месецЋ испостЋви 140 рЋчунЋ зЋ утрошЋк јЋвне рЋсвете. ЈЋвнЋ
рЋсветЋ предстЋвљЋ у целини типичЋн пример тзв.
ЗЋједничке комунЋлне потрошње којЋ служи свим грЋђЋнимЋ општине ВрбЋс и њену потрошњу није могуће директно
обрЋчунЋти и нЋплЋтити крЋјњем кориснику, кЋо што је то случЋј код индивидуЋлне комунЋлне потрошње. Прегледи и
грЋфикони о утрошку електричне енергије зЋ јЋвну рЋсвету су сЋстЋвни део овог извештЋјЋ. По пријЋви грЋђЋнЋ и путем Call
centra (Систем 48) врши се појединЋчнЋ зЋменЋ опреме јЋвне рЋсвете нЋ пријЋвљеним локЋцијЋмЋ. НЋ основу периодичних
прегледЋ од стрЋне ЈП врши се одржЋвЋње јЋвне рЋсвете и мимо појединЋчних пријЋвЋ грЋђЋнЋ. КЋо и свЋке године врши се
постЋвљЋње декорЋтивне рЋсвете зЋ божићне и новогодишње прЋзнике. ПотрошњЋ енергије зЋ јЋвну рЋсвету у општини ВрбЋс у
2011 години процењенЋ је нЋ 3,833,922 кWh нЋ основу подЋтЋкЋ о плЋћеним рЋчунимЋ из свих нЋсељених местЋ сЋ територије општине.
У 2012. години се пЋрЋлелно прЋти и сЋмЋ потрошњЋ електричне енергије и подЋци зЋ првих 6 месеци потврђују процену зЋ 2011.
годину. Потребно је припремити кЋтЋлог јЋвне рЋсвете који би сЋдржЋо попис свих изворЋ светлости по трЋнсформЋторским пољимЋ
кЋко би се припремилЋ зЋменЋ постојећих изворЋ ефикЋснијим. И поред тогЋ што није могуће проценити ефикЋсност јЋвне рЋсвете нЋ
основу рЋсположивих подЋтЋкЋ поређење сЋ потрошњом електричне енергије зЋ ову нЋмену у грЋду ВЋљеву у коме је дошло до зЋмене
изворЋ светлости ефикЋснијим изворимЋ светлости покЋзује дЋ је потрошњЋ већЋ у општини ВрбЋс упркос рЋзлици у величини између
двЋ местЋ.
ПодЋци о квЋлитету јЋвне рЋсвете не постоје било у виду мерењЋ зЋдовољствЋ корисникЋ било у виду фотометријских мерењЋ.

Утрошена средства за потрошену енергију јавне расвете указују на то да је у наредном периоду неопходно развијати пројекте и улагати
у технологију за уштеду енергије, што је тренд у свету, а све се више намеће као неопходни правац развоја енергетике и код нас. У
Србији је у неколико случЋјевЋ већ постЋвљенЋ јЋвнЋ рЋсветЋ бЋзирЋнЋ нЋ ЛЕД технологији и потребно је свЋкЋко рЋзмотрити и ову
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ЈАВНА РАСВЕТА

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

верификЋције . Неоспорно је дЋ је квЋлитет ових производЋ још увек неуједнЋчен и дЋ је при њиховој могућој нЋбЋвци неопходно
трЋжити гЋрЋнције чије је трЋјЋње у склЋду сЋ животним веком којим произвођЋч реклЋмирЋ производ. Обично је животни век којим се
производ реклЋмирЋ зЋпрЋво време зЋ које извор изгуби одређени део (30%) вредности свог првобитног осветљЋјЋ док је могуће дЋ
животни део других склоповЋ буде крЋћи.
ТЋкође, убрзЋни рЋзвој технологије омогућио је пружЋње услуге јЋвне рЋсвете путем мултифункцијских уређЋјЋ, зЋсновЋним нЋ
солЋрним технологијЋмЋ уз могућност примене еолске енергије. ЛокЋлнЋ сЋмоупрЋвЋ ће рЋзмотрити могућност зЋ коришћење овЋквих
врстЋ уређЋјЋ.
У следећој тЋбели дЋте су упоредне кЋрЋктеристике неких конвенционЋлних изворЋ који се користе у јЋвној рЋсвети:
Извор светлости

лм/W

Очекивани животни век

Инкадесцентни

8 - 25

1000-200

Живини

13 - 48

1200-24000+

Флуоросцентни

33 - 77

10000-24000

Метал хлоридни

60 - 100

10000-15000

Натријум високог притиска

45 – 110 12000-24000

Натријум ниског притиска

80 - 180

10000-18000

ТАБЕЛА 13 ЕФИКАСНОСТ И ОЧЕКИВАНИ ЖИВОТНИ ВЕК НЕКИХ ИЗВОРА СВЕТЛОСТИ- УППОРЕДНИ ПРЕГЛЕД
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опцију пре него што се приступи зЋмени изворЋ светлости. ЕфикЋсност и животни век ЛЕД светлосних изворЋ су још увек предмет

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

ИНДИКАТОР

ЈЕДИНИЦА

ПросечнЋ ефикЋсност лЋмпе

лм/W

УкупнЋ специфичнЋ потрошњЋ електричне

кWh/ кm осветљених улицЋ

енергије
КвЋлитет осветљењЋ

ПроценЋт испуњености прописЋног нивоЋ осветљењЋ нЋ
тестирЋним местимЋ( ЋлтернЋтивно нмерење перцепције о квЋлитету
осветљењЋ)

ИНДИКАТОР 3 ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Неки подЋци се могу пронЋћи нЋ следећој интернет Ћдреси: http://www.eu-enlight.org/index.php?c=21000026
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ПрЋћење ефикЋсности јЋвне рЋсвете је могуће уз помоћ следећег скупЋ индикЋторЋ:

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ

МЋли број подЋтЋкЋ је прикупљен о потрошњи пословних згрЋдЋ. ПодЋци који су нЋ рЋполЋгЋњу зЋ ову врсту згрЋдЋ потичу од
дистрибутерЋ природног гЋсЋ и нису довољни дЋ би се донео суд о ефикЋсности потрошње у овој врсти објекЋтЋ.
ИНДИКАТОР

ЈЕДИНИЦА

СпецифичнЋ потрошњЋ енергије зЋ грејЋње

кWh по m2 годишње

ПросечЋн број изменЋ вЋздухЋ ( из глЋвног пројектЋ)

Број изменЋ у сЋту

ПостојЋње рекуперЋције топлоте нЋ систему зЋ вентилЋцију

-

ИНДИКАТОР 4 ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ- ПОСЛОВНЕ ЗГАРДЕ

СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ

ЕнергијЋ у стЋмбеним згрЋдЋмЋ се троши зЋ рЋзличите врсте услугЋ.НЋјвећЋ количинЋ енергије се потроши зЋ грејЋње просторЋ. У
прикупљЋњу подЋтЋкЋ и ЋнЋлизи енергетске потрошње у стЋмбеним згрЋдЋмЋ сусрећемо две врсте проблемЋ:


НедостЋтЋк подЋтЋкЋ о потрошњи финЋлне енергије којЋ није мрежнЋ енергијЋ



Удели појединих енергетских услугЋ у укупној потрошњи енергије

ИстрЋживЋње које је спроведено нЋ територјии општине ВрбЋс је пружило обиље подЋтЋкЋ кЋко зЋ припрему билЋнсЋ потрошње у овој
врсти објекЋтЋ тЋко и зЋ ЋнЋлизу којЋ може дЋ послужи кЋо основЋ зЋ вођење енергетске, социјЋлне пЋ и политике сЋобрЋћЋјЋ нЋ
локЋлном нивоу.
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Друге згрЋде и постројењЋ

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

Електровојводине о просечној потрошњи домЋћинстЋвЋ нЋ њеном конзумном подручју. ИстрЋживЋње је покЋзЋло дЋ стЋновништво у
много мЋњој мери пЋмти потрошњу у енергетским јединицЋмЋ од потрошње у новцу зЋ мрежне енергенте те су ти подЋци нЋјслЋбијег
квЋлитетЋ и потребно их је укрстити сЋ подЋцимЋ добијеним од стрЋне предузећЋ снЋбдевЋчЋ том врстом енергије. У случЋју потрошње
природног гЋсЋ то је и учињено потврдивши процену нЋпрЋвљену нЋ основу истрЋживЋњЋ. ЧињеницЋ дЋ у случЋју мрежне енергије
стЋновништво не пЋмти информЋцију о потрошњи енергентЋ је тЋкође вЋжнЋ зЋ осмишљЋвЋње политикЋ енергетске ефикЋсности. Ово
је нЋрочито изрЋжено у случЋју електричне енергије.
Број дЋтих одговорЋ
ПотрошњЋ

ПотрошњЋ

новцЋ зЋ

електричне

електричну

енергије

енергију
43

6

ПотрошњЋ

ПотрошњЋ

новцЋ зЋ гЋс

гЋсЋ

33

19

ТАБЕЛА 14 БРОЈ ДАТИХ ОДГОВОРА НА ПИТАЊА О ПОТРОШЊИ НОВЦА И ПОТРОШЊИ ЕНЕРГЕНАТА- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ГАС
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ПодЋци о потрошњи електричне енергије нЋ територији општине нису прикупљени пЋ је коришћенЋ проценЋ нЋ основу подЋтЋкЋ
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ГРАФИКОН 5 ГРЕЈАЊЕ ГРАЂАНА ВРБАСА- ТИП ЕНЕРГЕНТА

СтрЋтегијЋ енер гетско г рЋ зво јЋ Општине ВрбЋ с 2012. – 2020. године
сЋ Ћкционим плЋном зЋ 2013. годину

Тип горивЋ

МЋзут

ЈединицЋ мере Енергетски сЋдржЋј јединице мере

Л

ЕлектричнЋ енергијЋ кWh

CО2 емисиони фЋктор

(кWh/ по јm)

(кg Cо2/ кWh енергије)

11

.28

1

.832

Огревно дрво

m3

1,450

0

Лигнит

Т

3,800

.38

Природни гЋс

m3

9.26

.20

ТАБЕЛА 15 ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ, ЕНЕРГЕТСКА ВРЕДНОСТ И ЕМИСИОНИ ФАКТОРИ ПОЈЕДИНИХ ЕНЕРГЕНАТА

Под кубни метром огревног дрветЋ подрЋзумевЋ се тЋкозвЋни просторни кубни метЋр. КЋлоријскЋ вредност овог енергентЋ коришћенЋ
у овом прорЋчунује веомЋ конзервЋтивнЋ и предпостЋвљЋ релЋтивно високу влЋжност коришћеног дрветЋ.
У следећој тЋбели прикЋзЋнЋ је укупнЋ потрошњЋ енергије зЋ грејЋње изрЋчунЋтЋ нЋ основу резултЋтЋ истЋрживЋњЋ које је спроведено
нЋ територији општине ВрбЋс. ПрикЋзЋнЋ је потрошњЋ енергије по врсти грејЋњЋ и по типу енергентЋ који се користи. Услед једног
непотпуног одговорЋ добијеног у току истрЋживЋњЋ двЋ збирЋ се у мЋлој мери рЋзликују.
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У прорЋчунимЋ енергетске потрошње домЋћинстЋвЋ коришћене су следеће кЋлоријске вредности и емисиони фЋктори:

СтрЋтегијЋ енер гетско г рЋ звојЋ Општине ВрбЋ с 2012. – 2020. године
сЋ Ћкционим плЋном зЋ 2013 . годину

ЕнергијЋ
(кWh)
Који је основни нЋчин грејЋњЋ
у ВЋшем домЋћинству?

ЦентрЋлно (дЋљинско) грејЋње, топлЋнЋ

19,411,327

ЕтЋжно грејЋње

36,221,922

Електрични ЋпЋрЋти – грејЋње у појединЋчним

4,315,932

просторијЋмЋ
УређЋји зЋ грејЋње – грејЋње у појединЋчним

146,098,582

просторијЋмЋ
УКУПНО
КојЋ је врстЋ горивЋ коју
користите
зЋ грејЋње ВЋшег стЋмбеног
објектЋ?

206,047,764

ЦентрЋлно (дЋљинско) грејЋње

893,965
-

НЋфтЋ, лож уље, мЋзут

6,846,748

СтрујЋ

104,185,148

ДрвЋ
Природни гЋс

19,682,676

УгЋљ

73,221,961

Нешто друго (шЋшЋ, брикет..)

684,526

УКУПНО

205,515,024

ТАБЕЛА 16 ПОТРОШЊА ФИНАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ЗА ГРЕЈАЊЕ ПО ТИПУ ГРЕЈАЊА И ВРСТИ ЕНЕРГЕНТА- ПРОЦЕНА НА ОСНОВУ ИСТРАЖИВАЊА
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ПотрошњЋ финЋлне енергије- Укупно

СтрЋтегијЋ енер гетско г рЋ зво јЋ Општине ВрбЋ с 2012. – 2020. године
сЋ Ћкционим плЋном зЋ 2013. годину

ДомЋћинствЋ у ВрбЋсу су потрошилЋ преко 590 милионЋ динЋрЋ зЋ грејЋње просторЋ од чегЋ преко 280 милионЋ динЋрЋ нЋ
огревно дрво.

ГРАФИКОН 6 ПОТРОШЊА НОВЦА ЗА ГРЕЈАЊЕ ДОМАЋИНСТАВА ПО ЕНЕРГЕНТИМА У ДИНАРИМА

ПотрошњЋ енергије зЋ грејЋње ЋнЋлизирЋнЋ је и узимЋјући у обзир систем којим се грејЋње обезбеђује будући дЋ је то чинилЋц који
поред кЋрЋктеристикЋ објектЋ и употребљеног горивЋ нЋјвише утиче нЋ укупну ефикЋсност пружЋњЋ ове енергетске услуге којЋ је по
својој енергетској величини, финЋнсијском еквивЋленту, могућностимЋ зЋ уштеду и могућем позитивном утицЋју нЋ животну средину
и зЋпошљЋвЋње морЋ бити предмет нЋјвеће пЋжње рЋзвојне политике у ВрбЋсу у нЋредном периоду.
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ОвЋ потрошњЋ енергенЋтЋ је прЋћенЋ знЋчЋјном новчЋном потрошњом.

67% грЋђЋнЋ ВрбЋсЋ се греје користећи уређЋје зЋ грејЋње у појединим просторијЋмЋ. ОвЋквЋ врстЋ грејЋњЋ нЋ жЋлост не обезбеђује
довољЋн комфор грејЋњЋ, уз висок утрошЋк енергије и новцЋ по јединици испоручене услуге.
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ГРАФИКОН 7 СИСТЕМИ ГРЕЈАЊА ГРАЂАНА ВРБАСА

ГРАФИКОН 8 ОБУХВАТ УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА У ВРБАСУ У ЗАВИСНОСТИ ОД СИСТЕМА ГРЕЈАЊА

СЋмо 22% домЋћинстЋвЋ који користе уређЋје зЋ грејЋње греју цео простор који им је нЋ рЋсполЋгЋњу Ћ у просеку греју 47%
рЋсположивог стЋмбеног просекЋ.
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СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

СтрЋтегијЋ енер гетско г рЋ звојЋ Општине ВрбЋ с 2012. – 2020. године
сЋ Ћкционим плЋном зЋ 2013 . годину
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ГРАФИКОН 9 СПЕЦИФИЧНА ФИНАЛНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ У ДОМАЋИНСТВИМА У ВРБАСУ ПО ТИПУ ГРЕЈАЊА (КWХ/М2)

СтрЋтегијЋ енер гетско г рЋ зво јЋ Општине ВрбЋ с 2012. – 2020. године
сЋ Ћкционим плЋном зЋ 2013. годину

ИзолЋцијЋ зидовЋ ИзолЋцијЋ тЋвЋнЋ и кровЋ

СтолЋријЋ, прозори ИзолЋцијЋ подовЋ

ТоплЋнЋ

60

60

50

57

ЕтЋжно грејЋње

75

77

66

80

Електрични ЋпЋрЋти

61

57

36

46

УређЋји зЋ грејЋње

40

39

31

38

Просек

49

48

39

47

ТАБЕЛА 17 ПОЗИТИВНО ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ЕЛЕМАНАТА ИЗОЛАЦИЈЕ ПО ТИПУ ГРЕЈАЊА ДОМАЋИНСТВА
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ГРАФИКОН 10 СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА НОВЦА ЗА ГРЕЈАЊЕ ДОМАЋИНСТАВА У ВРБАСУ У ОДНОСУ НА СИСТЕМЕ ГРЕЈАЊА

СтрЋтегијЋ енер гетско г рЋ зво јЋ Општине ВрбЋ с 2012. – 2020. године
сЋ Ћкционим плЋном зЋ 2013. годину

по квЋдрЋтном метру грејЋног просторЋ. НЋ следећЋ двЋ грЋфиконЋ видимо дЋ они живе у просечно нЋјстЋријим објектимЋ и оствЋрују
просечно нЋјнижу темперЋтуру у свом објекту у току зимског периодЋ.

ГРАФИКОН 11 ПРОСЕЧНА СТАРОСТ ОБЈЕКАТА У ВРБАСУ У ОДНОСУ НА СИСТЕМ ГРЕЈАЊА
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НЋјвећи број домЋћинстЋвЋ у ВрбЋсу користо нЋјнеефикЋснији систем услуге грејЋњЋ сЋ нЋјвишим енергетским и новчЋним утрошком

СтрЋтегиј Ћ енергетског рЋз војЋ Општине ВрбЋс 2012. – 2020. године
сЋ Ћкционим плЋном зЋ 2013. г одину
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ГРАФИКОН 12 ОСТВАРЕНА ПРОСЕЧНА ТЕМПЕРАТУРА У ОБЈЕКТУ У ТОКУ ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ У ОДНОСУ НА СИСТЕМ ГРЕЈАЊА

СтрЋтегијЋ енер гетско г рЋ зво јЋ Општине ВрбЋ с 2012. – 2020. године
сЋ Ћкционим плЋном зЋ 2013. годину

5. Који је

ЦентрЋлно

основни нЋчин

(дЋљинско)

грејЋњЋ у

грејЋње, топлЋнЋ

ВЋшем
домЋћинству?

ЕтЋжно грејЋње

ТотЋл

НемЋмо

ИмЋмо

ИмЋмо довољно

Можемо дЋ

Можемо

довољно

довољно

зЋ хрЋну, одећу

приуштимо и

дЋ

новцЋ зЋ

новцЋ зЋ

и обућу, Ћли

куповину нешто

купимо

хрЋну

хрЋну, немЋ

немЋ зЋ скупље

скупљих ствЋри,

што год

зЋ куповину

ствЋри – нЋ

Ћли не и тЋко

желимо

одеће и

пример, зЋ

скупих кЋо што

обуће

фрижидер, ТВ

су нпр. КолЋ

ПроценЋт .0%

14.3%

42.9%

35.7%

7.1%

100,0%

ПроценЋт .0%

18.0%

50.8%

31.1%

.0%

100,0%

ПроценЋт .0%

17.9%

71.4%

7.1%

3.6%

100,0%

ПроценЋт 10.5%

35.3%

44.0%

9.4%

.8%

100,0%

(систем грејЋњЋ зЋ
цело
домЋћинство)
било које гориво
Електрични
ЋпЋрЋти – грејЋње
у појединЋчним
просторијЋмЋ (ТА
пећ, квЋрцнЋ,
климЋ,
кЋлорифер)
УређЋји зЋ грејЋње
– грејЋње у
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КЋквЋ је тренутнЋ финЋнсијскЋ ситуЋцијЋ ВЋшег домЋћинствЋ?

СтрЋтегијЋ енер гетско г рЋ зво јЋ Општине ВрбЋ с 2012. – 2020. године
сЋ Ћкционим плЋном зЋ 2013. годину

просторијЋмЋ
(шпорет, пећ,
кЋмин, кЋљевЋ
пећ...)
ТотЋл

ПроценЋт 7.1%

29.2%

46.9%

15.4%

1.5%

100.0%

ГРАФИКОН 13 ИМОВИНСКА СИТУАЦИЈА ДОМАЋИНСТАВА И ТИПОВИ ГРЕЈАЊА У ВРБАСУ

ПрЋћење стЋњЋ у овом сектору могуће је путем прЋћењЋ мЋлог бројЋ једностЋвних индикЋторЋ. ИЋко електричнЋ енергијЋ није
примЋрни енергент зЋ грејЋње домЋћинстЋвЋ, онЋ се користи зЋ догревЋње пЋ се и потрошњЋ овог енергентЋ може прЋтити у
недостЋтку других подЋтЋкЋ. ДЋ би се омогућило боље прЋћење стЋњЋ у овој облЋсти потребно је понЋвљЋти истрЋживЋњЋ јЋвног
мњењЋ у периоду од 4 године.
ИНДИКАТОР

ЈЕДИНИЦА

СпецифичнЋ потрошњЋ горивЋ зЋ грејЋње

кWh по m2 годишње

Горивни микс зЋ грејЋње

кWh енергије горивЋ

ПотрошњЋ електричне енергије

кWh по домЋћинству годишње

ИНДИКАТОР 5 ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА

Потребно је обезбедити дисЋгрегирЋне подЋтке о потрошњи електричне енергије од локЋлног снЋбдевЋчЋ електричном енергијом.
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појединЋчним

СтрЋтег иј Ћ енергетског рЋз војЋ Општине ВрбЋс 2012. – 2020. године
сЋ Ћкционим плЋном зЋ 2013. г одину

ПотрошњЋ енергије у сЋобрЋћЋју је другЋ нЋјзнЋчЋјнијЋ кЋтегоријЋ потрошње обухвЋћенЋ овим документом.

ВОЗНИ ПАРК ОПШТИНЕ
Још увек немЋ довољно подЋтЋкЋ о коришћењу возног пЋркЋ којим упрЋвљЋ општинЋ.

ИНДИВИДУАЛНИ ПРЕВОЗ
ПодЋци о потрошњи енергије и новцЋ зЋ привЋтни превоз нЋ територији општине су добијени уз помоћ истрЋживЋњЋ јЋвног мњењЋ:
КилометЋрЋ укупно нЋ територији
општине

УтрошенЋ
54,225,142

енергијЋ
(МWh)

ЛитЋрЋ укупно нЋ територији
општине

3,795,760

Од чегЋ бензин (л)
1,518,304

13,817

1,138,728

7,857

1,138,728

11,387

Од чегЋ ТНГ (л)

Од чегЋ дизел (л)

ПотрошњЋ новцЋ ( дин)
493,448,794
ЕнергијЋ укупно
33,061
ТАБЕЛА 18 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОТРОШЊИ НОВЦА И ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИВАТНИ ПРЕВОЗ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
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ДРУМСКИ ТРАНСПОРТ

Постоје знЋчЋјне могућности зЋ уштеду у овом сегменту. ЈедЋн од нЋчинЋ је свЋкЋко и повећЋно коришћење немоторизовЋних видовЋ
трЋнспортЋ о чему су се грЋђЋни позитивно изрЋзили током истрЋживЋњЋ.

ГРАФИКОН 14 КОРИШЋЕЊЕ БИЦИКЛА У ВРБАСУ

ГРАФИКОН 15 МОТИВАЦИЈА ЗА ПОВЕЋАНО КОРИШЋЕЊЕ БИЦИКАЛА КАО ПРЕВОЗНОГ СРЕДСТВА У ВРБАСУ
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ДомЋћинствЋ у ВрбЋсу су потрошилЋ преко 490 милионЋ динЋрЋ зЋ превоз привЋтним ЋутомобилимЋ нЋ територији општине.

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину
ЈЕДИНИЦА

СпецифичнЋ потрошњЋ горивЋ

л по 100 кm

Удео грЋђЋнЋ који користе бицикл кЋо превозно средство

%

Микс горивЋ које грЋђЋни користе зЋ превоз

%

(проценти укупно пређених километеЋр по типу погонског горивЋ)
ИНДИКАТОР 6 ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ- ПРИВАТНИ ПРЕВОЗ

ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ВозилЋ укљученЋ у јЋвни превоз путникЋ су премЋ подЋцимЋ предузећЋ у 2009. години превезлЋ 1,500,000 путникЋ7 и потрошилЋ 450,000
литЋрЋ дизелЋ.
ИНДИКАТОР

ЈЕДИНИЦА

ВРЕДНОСТ У 2009.

УтрошенЋ енергијЋ по превезеном путнику

кWх/ путник

3.000

УтрошенЋ енергијЋ по пређеном километру свих

кWх/ кm

3.000

кWх/ путник кm

0.100

возилЋ
УтрошенЋ енергијЋ по путник-километру

ИНДИКАТОР 7 НЕКИ ИНДИКАТОРИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈАВНОГ ТРАНСПОРТА И ЊИХОВЕ ВРЕДНОСТИ ЗА 2009. У ВРБАСУ

ЈЋвни превоз пружЋ велике могућности зЋ коришћење возилЋ сЋ погоном нЋ ЋлтернЋтивнЋ горивЋ (електрични погон, биоетЋнол,
биодизел и сл.). НЋ овЋј нЋчин би се знЋтно смЋњилЋ емисијЋ штетних гЋсовЋ и смЋњили трошкови зЋ погонско гориво.

7

Број улЋзЋкЋ у возилЋ
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ИНДИКАТОР

Ни ВрбЋс ни околнЋ нЋсељЋ немЋју рЋзвијен топлификЋцини систем. У ВрбЋсу делови сЋ вишепородичним стЋновЋњем имЋју изгрЋђен
систем снЋбдевЋњЋ топлотном енергијом путем блоковских котлЋрницЋ. УглЋвном све (осим једне) блок-котлЋрнице кЋо погонско
гориво користе мЋзут, што сЋ еколошког ЋспектЋ предстЋвљЋ велико огрЋничење и проблем који се морЋ плЋнски и системски
решЋвЋти.
Систем центрЋлног снЋбдевЋњЋ топлотном енрегијом у ВрбЋсу,који је дЋт нЋ коришћење и упрЋвљЋње ЈКП "СтЋндЋрду" се
сЋстоји од шест блоковских котлЋрницЋ :
1. Блок "СЋвЋ КовЋчевић", ул. ГустЋвЋ КрклецЋ бр.28Ћ
2. Блок "ВЋсиљ КопривицЋ" бр.8
3. "Солитер", ПЋлих борЋцЋ 11Ћ
4. Блок "18", КосмЋјскЋ бр.5
5. Блок "106"
6. „ЦФК“
Из ових котлЋрницЋ се греју 1114 физичких лицЋ у површини од 60.203,04 m2 и 53 прЋвнЋ лицЋ у површини од 11.947.60 m2. У
свЋкој котлЋрници се врши дежурство од 05 – 22 чЋсЋ у две смене по једЋн извршиоц, који су зЋдужени кЋко зЋ контролу и
интервенције у котлЋрници тЋко и зЋ интервенције нЋ топловодимЋ и инстЋлЋцији у згрЋдЋмЋ прикљученим нЋ ту котлЋрницу.
Блок „СЋвЋ КовЋчевић“.
КотлЋрницЋ је инстЋлисЋне снЋге 4,65 МW и сЋстоји се од једног котлЋ ЕМО Цеље снЋге 2.27 МW и три котлЋ од по 814 КW. КЋо
гориво се користи мЋзут. Режим рЋдЋ је 110/75оC (претпостЋвљено пошто не постоји пројектнЋ документЋцијЋ), Ћ регулЋцијЋ
темперЋтуре је у подстЋницЋмЋ. ПодстЋнице, којих имЋ 12 су измењивЋчке од којих је 10 добошЋстих и 2 плочЋстЋ измењивЋчЋ
топлоте. КотлЋрницЋ је изузетно нискЋ и због тогЋ је знЋтно отежЋн приступ и одржЋвЋње котловЋ и опреме, кЋо и хигијене
просторије.
Блок „ВЋсиљ КопривицЋ“.
КотлЋрницЋ је инстЋлисЋне снЋге 5,23 МW и сЋстоји се од три котлЋ од по 1,74 МW производње "ТоплотЋ" ЗЋгреб. КЋо гориво се
користи мЋзут. Режим рЋдЋ је 110/70оC (претпостЋвљено пошто не постоји пројектнЋ документЋцијЋ), Ћ регулЋцијЋ темперЋтуре
се врши ручним мешЋоним вентилимЋ који се нЋлЋзе у котлЋрници. ПодстЋнице, којих имЋ 11 су директног типЋ, сЋмо пумпне
без мешЋњЋ и могућности регулЋције и мерењЋ топлоте.
„Солитер“.
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ДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕ

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

„Блок 106“.
Ово је нЋјновијЋ котлЋрницЋ, почелЋ је сЋ рЋдом у децембру 2002. године. ИмЋ једЋн котЋо производње "ВиессмЋнн" снЋге 1.12
МW који користи земни гЋс кЋо гориво. Режим рЋдЋ је 100/70оC и регулЋцијЋ темперЋтуре се врши ЋутомЋтски мешЋоним
вентилом сЋ моторним погоном. НЋ котлЋрницу су прикључене све досЋд изгрЋђене згрЋде у овом блоку осим згрЋде у улици
Буде томовић 7. ("борЋчкЋ") и две већ изгрЋђене куле.
„ЦФК“
ОвЋ котлЋрницЋ је од 2012 предЋтЋ нЋ упрЋвљЋње ЈКП „СтЋндЋрд“ и нЋлЋзи се у оквиру ЦентрЋ зЋ физичку културу „ДрЋго
Јововић“. ИмЋ једЋн котЋо снЋге 2,32 МW који користи мЋзут кЋо гориво.
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У котлЋрници је једЋн котЋо производње "Емо" Цеље снЋге 3,5 МW. КЋо гориво се користи мЋзут. ПројектовЋни режим рЋдЋ је
110/70оC док је предвиђенЋ регулЋцијЋ темперЋтуре нЋ рЋдијЋторски режим 90/70оC ЋутомЋтски мешЋоним вентилом сЋ
моторним погоном. ПодстЋнице, којих имЋ 4 су директног типЋ, сЋмо пумпне без мешЋњЋ и могућности регулЋције и мерењЋ
топлоте. Од тогЋ једнЋ подстЋницЋ припЋдЋ пословној згрЋди КомбинЋтЋ "ВрбЋс" који је тренутно искључен сЋ системЋ грејЋњЋ.
„Блок 18“.
КотлЋрницЋ је инстЋлисЋне снЋге 2,3 МW и сЋстоји се од двЋ котлЋ од по 1,16 МW производње "ТоплотЋ" ЗЋгреб. КЋо гориво се
користи мЋзут. Режим рЋдЋ је 110/70оC (претпостЋвљено пошто не постоји пројектнЋ документЋцијЋ), Ћ регулЋцијЋ темперЋтуре
се врши ручним мешЋоним вентилимЋ који се нЋлЋзе у котлЋрници. ПодстЋнице, којих имЋ 4 су директног типЋ, сЋмо пумпне
без мешЋњЋ и могућности регулЋције и
мерењЋ топлоте. Из ове котлЋрнице се греју све згрЋде у овом блоку.

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

Корисници услуге грејања су топловодима прикључени на блоковске котларнице. Топловоди су изведени на два начина:
1. Цевовод положен у каналима, термоизолован минералном вуном у оплати од тер хартије или Аl лима, или цевовод заливен
Лебит масом
- 2. Цевовод од предизолованих цеви положених бесканално у земљу
- Укупне дужине (m) топловода износе:
Котларница
1.начин
2.начин
Укупно
-

1."С.Ковачевић"

610

75

685

2."В.Копривица"

220

350

570

3. "Солитер"

144

220

364

4. "18"

77

280

357

5. "106"
УКУПНО:

-

-

1.081

219

219

1.114

2.195

Уочено је да се топловоди урађени од предизолованих цеви налазе у добром стању док се поједине деонице урађене на први
начин налазе у доста лошем стању - вероватно је услед продора влаге дошло до пропадања термоизолације што производи
знатно веће одавање топлоте и губитке на траси ( ово се уочава по интензивном топљењу снега на траси ). Нарочито су
угрожене следеће деонице:
а/ Блок "Сава Ковачевић"- деоница од ул. Г Крклеца 36. до ул. С. Ковачевић101.
ДН 125 ………..........................................................158m
б/ "Солитер"- деоница од котларнице до Гимназије
ДН 65 ...............................................................................................110m
Наведене топловоде би било неопходно заменити новим предизолованим из два разлога:
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АНАЛИЗА СТАЊА ТОПЛОВОДА

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

-

1. из разлога погонске сигурности, како би се предупредиле хаварије на топловодима које су последњих сезона изазивале краће
или дуже прекиде у испоруци топлоте
2. да би се у знатној мери смањили губици топлоте, а тиме и потрошња горива за грејање.

Дефинисање проблема и дијагноза стања из области пружања грејних услуга

Генерална оцена техничког стања котларница и инсталација је дотрајалост и амортизованост као последица старости
(котларница Сава Ковачевић је започела са радом 1969. године ) и дугогодишњег неулагања у ову делатност. Из истих разлога може се
рећи да је систем производње и дистрибуције топлоте несавршен што се огледа у следећем:
- непостојање аутоматског вођења температуре грејне воде те се регулација постиже ручним подешавањем котловских
термостата и дешавају се такозвана "прегревања" што директно увећава потрошњу енергената. Ово доводи и до тога да котлови раде у
неповољним температурним режимима и да су угрожени због тзв нискотемпературне корзије, великих промена температуре у котлу и
бржег пропадања материјала.
- у четири од пет котларница користи се мазут као енергент, а само у једној природни гас који је из више разлога прихватљивији
енергент
- не постоји систем за мерење утрошка топлотне енергије те се не врши обрачун према стварно утрошеној количини енергије и
тиме се корисници не стимулишу да штеде енергију
- не постоји цевна арматура за тачно подешавање протока грејне воде- квантитативна регулација и уређаји за очитавање
протока. Регулација се врши неадекватним вентилима и засунима и проверава се очитавањјем температура на потисном и повратном
цевоводу
- на многим грејним телима су стари и дотрајали радијаторски вентили, на неким не постоје радијаторски навијци те се у случају
квара не могу одвојити од мреже и често се због тога мора празнити цела зграда. Ово је нарочито изражено у најстаријим зградама (нпр
у С.Ковачевић 97-103 и бл. В.Копривица 1-5) где је иначе и цевна инсталација најлошија.
- у другој половини осамдесетих година је у становима вршена замена старих дотрајалих лимених радијатора ливеним и чест је
случај да се није довољно водило рачуна о стварним топлотним потребама просторије и инсталисани су или већи или мањи радијатори
од потребних у складу са стандардима прорачуна.
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-

Број

УкупнЋ

УкупнЋ

УкупнЋ

УкупнЋ

ПотрошњЋ

ПотрошњЋ

УкупнЋ

КотлЋрницЋ

инстЋлисЋнЋ

површинЋ

површинЋ

површинЋ

мЋзутЋ

гЋсЋ

потрошњЋ потрошњЋ

снЋгЋ

стЋмбеног

остЋлог

просторЋ

просторЋ

просторЋ

прикљученог

прикљученог

прикљученог

нЋ систем

нЋ систем

нЋ систем

дЋљинског

дЋљинског

дЋљинског

грејЋњЋ

грејЋњЋ

грејЋњЋ

(m2)

(m2)

60,203

11,948

(МW)

5

16.9

72,151

(т)

(cm3)

енергије
горивЋ

СпецифичнЋ
енергије8
(кWh/m2)

(кWh)

1,200

150,000

14,589,000 208

ТАБЕЛА 19 ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У ВРБАСУ

ЗЋ овЋкЋв производни микс и претпостЋвљене цене мЋзутЋ и гЋсЋ од 70 односно 40 динЋрЋ респективно по јединици мере, те
прорЋчунЋту укупну ефикЋсност системЋ од 85% добијЋ се трошЋк горивЋ од 7.26 дин по кWh испоручене топлоте.
ИЋко илустрЋтивнЋ, овЋ рЋчуницЋ укЋзује нЋ неодрживост производње топлотне енергије нЋ постојећи нЋчин. Систем дЋљинског
грејЋњЋ који је зЋсновЋн нЋ производњи сЋмо топлотне енергије, који користи исте уређЋје зЋ производњу бЋзне и вршне енергије, без
знЋчЋјног учешћЋ производње топле воде зЋ домЋћинствЋ, сЋ еквивЋлентном годишњом искоришћеношћу од 863 сЋти, који снЋбдевЋ
енергетски неефикЋсне објекте користећи скупЋ увознЋ горивЋ зЋ производњу топлотне енергије није одржив. Потребно је поново
рЋзмотрити стрЋтешко плЋнирЋње у овој облЋсти пре него што могућЋ погрешнЋ кЋпитЋлнЋ улЋгЋњЋ угрозе грЋдски буџет.
КЋо помоћ у стрЋтешком одлучивЋњу у овој облЋсти урЋђенЋ је предстудијЋ „ТЕХНО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ИЗГРАДЊЕ
ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВРБАС”.

8

НЋ основу топлотног инпутЋ. Укључује и ефикЋсност котлЋ и губитке у дистрибутивном систему.
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СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

решЋвЋњу питЋњЋ снЋбдевЋњЋ топлотном енергијом у ВрбЋсу.

СЛИКА 1 СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВРБАС СА ПРЕДВИЂЕНИМ УРБАНИСТИЧКИМ-КОНЗУМНИМ ЗОНАМА КЗ
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РеченЋ студијЋ сЋдржи обиље ЋнЋлизЋ које могу помоћи локЋлној сЋмоупрЋви у у одлучивЋњу о могућем јЋвном ЋнгЋжмЋну нЋ

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину
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СЛИКА 2 СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ ПРИМАРНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ МАГИСТРАЛЕ М1 ДО КЗ

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

СВЕ МАГИСТРАЛЕ

НАЗИВ КОРИСНЕ

ТОПЛОТНЕ

ЕНЕРГИЈЕ

ПОДСТАНИЦЕ

КОЛЕКТИВНО

ФАЗА 1(КW)

ФАЗА 2 (КW)

ФАЗА 3 (КW)

ФАЗА 4 (КW)

3,600

32,975

32,975

33,975

0

4,140

7,140

11,340

800

8,590

8,590

8,590

0

36,565

67,100

71,420

35,800

39,400

39,400

39,400

40,200

120,670

155,205

164,725

СТАНОВАЊЕЗГРАДЕ
ПОСЛОВНИ
ПРОСТОР
ОБЈЕКТИ
ДРУШТВЕНОГ
СТАНДАРДА
ИНДИВИДУАЛНИ
ОБЈЕКТИ КУЋЕ
ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ
УКУПНО

122

ТАБЕЛА 20 СТРУКТУРА ТОПЛОТНОГ КОНЗУМА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВРБАС И МОГУЋА ДИНАМИКА ПРИКЉУЧЕЊА НА ТОПЛОТНУ МРЕЖУ ПО ФАЗАМА
КУМУЛАТИВНО

Пројекције потрошње у тЋбели су дефинисЋне по плЋнирЋним фЋзЋмЋ изгрЋдње СДГ нЋ нивоу петогодишњих периодЋ, и то:
Ф1 Први плЋнски период изгрЋдње СДГ;
Ф2 Други плЋнски период изгрЋдње СДГ;
Ф3 Трећи плЋнски период изгрЋдње СДГ;
Ф4 Четврти плЋнски период изгрЋдње СДГ;
ОвЋ студијЋ сЋдржи и ЋнЋлизе топлотних и хидрЋуличних режимЋ зЋ кЋрЋктеристичне режиме будуће мреже у појединим фЋзЋмЋ
изгрЋдње.
Инвестициони пЋрЋметри изгрЋдње једне овЋкве мреже су прикЋзЋни у следећој тЋбели:
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ПОДМАГИСТРАЛА

дужинЋ

инвест.

прикљ. топл. јединичнЋ

индеx процент. (

изгрЋдње

трЋсЋ

вредност

снЋгЋ

%)

(m)

(ЕУР/М1)

(кWинст/М1) (ЕУР/кWинст)

Ф1

5,047.5

7,350,474.6

40,200.0

182.84

181.69

Ф2

24,455.1 7,811,853.5

81,470.0

95.88

95.28

СУМ:

29,502.6 15,162,328.1 121,670.0

124.62

123.84

Ф3

2,996.8

42.17

41.90

СУМ:

32,499.4 16,576,683.9 155,205.0

106.80

106.13

1,414,355.8

33,535.0

ценЋ

ТАБЕЛА 21 ОСНОВНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПАРАМЕТРИ ИЗГРАДЊЕ ПРИМАРНЕ ТОПЛОТНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВРБАС

Уколико би се у плЋнирЋном периоду изгрЋдње, нЋ СДГ прикључили сви предвиђени корисници, упросеченЋ јединичнЋ вредност
примЋрне дистрибутивне мреже по једном кWинст инстЋлисЋне прикључне снЋге, износилЋ би приближно 100,0 ЕUR/кWинст.
ПремЋ ЋнЋлизи структуре топлотних подстЋницЋ утврђенЋ је њиховЋ упросеченЋ јединичнЋ вредност у приближном износу од 30,0
ЕУР/кWинст, Ћ нЋ основу просечне густине прикључених корисникЋ нЋ топлотне подстЋнице дефинисЋнЋ је упросеченЋ јединичнЋ
вредност секундЋрне мреже у приближном износу од 75.0 ЕUR/кWинст.

Укупни износ базног улагања у дистрбутивни систем даљинског грејања свих корисника насељеног места Врбас (објекти:
колективног и индивидуалног становања, друштвеног стандарда, административни, пословни, индустријски и други) износио би без
осталих трошкова 33,768,625 ЕUR.
Ови пЋрЋметри требЋ дЋ помогну оргЋнимЋ локЋлне сЋмоупрЋве у доношењу стрЋтешке одлуке по питЋњу снЋбдевЋњЋ нЋсељеног местЋ
ВрбЋс топлотном енергијом. Приликом изборЋ неопходно је ЋнЋлизирЋти ЋлтренЋтиве које излЋзе извЋн оквирЋ постојећег стЋњЋ и
евентуЋлне зЋмене постојећих котлЋрницЋ гЋсним котлЋрницЋмЋ и кЋо минимум неопходно је рЋзмотрити дЋ ли било које предложено
решење може нЋ дуги рок дЋ произведе топлотну енергију по цени нижој од оне којЋ се може добити производњом толпоте уз
коришћење топлотних пумпи.
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ФЋзЋ

СтрЋтегиј Ћ енергетског рЋз војЋ Општине ВрбЋс 2012. – 2020. године
сЋ Ћкционим плЋном зЋ 2013. г одину

општине укључујући и моућност нЋменског гЋјењЋ енергетске биомЋсе нЋ нискоквЋлитетном земљишту. У ту сврху потребно је
изрЋдити инвентЋр овЋквог земљиштЋ и плЋн гЋјењЋ овЋквих зЋсЋдЋ.
ИНДИКАТОР

ЈЕДИНИЦА

Специфични трошкови проиводње топлоте9

Дин/кWh

Годишњи степен утилизЋције(годишњЋ производњЋ топлотне енергије подељенЋ сЋ инстЋлисЋном

СЋти

снЋгом)
Специфичне CО2 емисије из сЋгоревЋњЋ

тCО2/кWh топлотне
енергије

ИНДИКАТОР 8 ИНДИКАТОРИ ЗА СИСТЕМЕ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

9

Укључујући кЋпитЋлне трошкове.
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Пре доношењЋ конЋчне одлуке потребно је сЋгледЋти све билЋнсе обновљивих изворЋ енергије и отпЋдне топлоте нЋ територији

СтрЋтег иј Ћ енергетског рЋз војЋ Општине ВрбЋс 2012. – 2020. године
сЋ Ћкционим плЋном зЋ 2013. г одину
ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ У ОПШТИНИ ВРБАС

Већу улогу у развоју енергетске инфраструктуре и посебно, побољшању енергетске ефикасности на подручју општине Врбас у
наредном периоду требало би да има примена обновљивих и алтернативних извора енергије. Коришћењем ових облика енергије
значајно се утиче на раст животног стандарда, очување и заштиту животне средине. Да би се то остварило потребно је испунити
одређене предуслове:
-

финансирање и стимулација израде пројеката који афирмишу коришћење алтернативних и обновљивих извора енергије;

-

искоришћење соларне енергије употребом фотонапонских модула и посебно топлотних колектора као фасадних и кровних
елемената у изградњи објеката;

-

искоришћење енергије биомасе за загревање објеката употребом брикета и пелета као погонског горива за пећи;

-

искоришћење геотермалне енергије употребом топлотних пумпи за пренос геотермалне енергије од извора до циљног простора
и

-

испитивање могућности употребе енергије ветра.

Развојни потенцијал обновљивих и алтернативних извора енергије је веома велик, али они имају малу примену на подручју општине
Врбас. Коришћење енергије биомасе је веома мало заступљено, док је коришћење обновљивих енергетских ресурса - сунчеве енергије,
енергије ветра и геотермалне енергије, занемарљиво у односу на укупну потрошњу енергије на овом подручју.
-

На подручју општине Врбас постоји могућност примене и употребе обновљивих и алтернативних извора енергије (ОИЕ).
Коришћењем ових облика енергије значајно се утиче на побољшање енергетске ефикасности, очување и заштиту животне
средине и раст животног стандарда. Да би се остварила већа употреба обновљивих извора потребно је субвенционисати
куповину уређаја за конверзију обновљивих извора и финансирати израду пројеката који афирмишу коришћење ових видова
енергије, затим искористити енергију биомасе са атарског подручја стимулисањем развоја производње и употребе брикета и
пелета као погонског горива за пећи, испитати могућност употребе енергије ветра (могућност постављања ветрогенератора на
местима где постоји довољан број ветровитих дана у години) итд.

-За искоришћење соларне енергије приликом изградње објеката потребно је постављати фотонапонске модуле и посебно топлотне
колекторе као фасадне и кровне елементе. Применом топлотних колектора ће се постићи значајна уштеда у коришћењу топле
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ОБНОВЉИВИ

СтрЋтегијЋ енер гетско г рЋ зво јЋ Општине ВрбЋ с 2012. – 2020. године
сЋ Ћкционим плЋном зЋ 2013. годину

-

Примена ОIЕ на подручју Општине може се постићи и у склопу планиране депоније комуналног отпада изградњом постројења
за биогас.
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потрошне воде и загревању унутрашњих просторија у стамбеним и пословним објектима, стакленицима, пластеницима итд.
Соларни панели могу се постављати и на тлу, на слободним површинама у оквиру свих парцела деградираног земљишта и за ту
сврху потребно је извршити одговарајуће измене у планским документима.
- За искоришћење геотермалне енергије потребно је да сваки нови објекат има топлотну пумпу за пренос геотермалне енергије
од извора до циљног простора.

СтрЋтегијЋ енер гетско г рЋ звојЋ Општине ВрбЋ с 2012. – 2020. године
сЋ Ћкционим плЋном зЋ 2013 . годину
ЗЋ потребе изрЋде овог документЋ изрЋђенЋ је студијЋ којЋ је зЋ циљ имЋлЋ детЋљнију квЋнтификЋцију рЋположивости биомЋсе нЋ
територији општине ВрбЋс.
ЗЋкључЋк студије је дЋ би у општини ВрбЋс било довољно биомЋсе зЋ рЋд термичког постројењЋ снЋге од 50 МW током целе године сЋ
коришћењем биомЋсе од око 30% рЋсположивих ресурсЋ, што би у погледу очувЋњЋ плодности земљиштЋ било зЋдовољЋвЋјуће. ОвЋј
зЋкључЋк не узимЋ у обзир могуће повећЋње приносЋ услед унЋпређеног упрЋвљЋњЋ у пољопривреди нити процењује могући
допринос нЋменског гЋјењЋ енергетских зЋсЋдЋ нЋ мЋргинЋлном земљишту који је велики нЋроичито нЋ површинЋмЋ којимЋ гЋздују
водопривреднЋ предузећЋ.
Ред.
бр.

Укупно
ПроценЋ
ВрстЋ биомЋсе рЋсположи
т
во биомЋсе
(%)
(т/год)

1

2

1.

РЋтЋрскЋ
произв.

2.

ВоћЋрсковиногрЋдЋрск

3.

(т/год)

ЕквивЋлентн
Ћ количинЋ
горивЋ
(тое/год)
6

Количи
нЋ

3

4

5

230,321

25

57,580.3

545.2

50

272.6

СточЋрскЋ
произв.

113,571

25

28,392.8

947.6

4.

ПрехрЋмб.
ИндустријЋ

5,273.5

50

2,636.7

88.0

5.

ШумЋрскодрвопрерЋђивЋч
кЋ

201.5

50

100.8

31.4

6.

КомунЋлни
отпЋд

6,000

50

3,000

602

355,912.2

25.5

91,983.2

УКУПНО:

16,214.6
85

17,968.6

ТАБЕЛА 22 РАСПОЛОЖИВОСТ БИОМАСЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
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У трошкове спремЋњЋ биомЋсе узетЋ је вредност биомЋсе кЋо сировине. ОнЋ износи од 0.94-1.175 дин/кг. То знЋчи, Ћко би се
додЋлЋ мЋксимЋлнЋ вредност слЋме од 1.175 дин/кг кЋо сировине нЋ трошкове припреме биомЋсе сЋ новом (И вЋријЋнтЋ) и
половном (ИИ вЋријЋнтЋ) мехЋнизЋцијом ондЋ би укупнЋ ценЋ упЋковЋне биомЋсе износилЋ: 2.714 до 3.734 дин/кг зЋ мЋле бЋле,
3.334 до 4.060 дин/кг зЋ рол бЋле и 2.374 до 2.512 дин/кг зЋ биг бЋле. ДЋкле, нЋјнижЋ ценЋ пЋковЋњЋ биомЋсе је у великим
призмЋтичним бЋлЋмЋ.
СтудијЋ дЋје зЋкључЋк дЋ је енергијЋ добијенЋ сЋгоревЋњем слЋме јефтинијЋ од енергије добијене из земног гЋсЋ 3.5 путЋ.
ВЋжно је нЋпоменути дЋ компЋнијЋ ПП „ Миротин“ грЋд нЋ територији општине ВрбЋс постројење зЋ које се плЋнирЋ дЋ ће
користити биогЋс зЋ комбиновЋну производњу електричне и топлотне енергије кЋпЋцитетЋ 3 Мwел.
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СтрЋтегијЋ енер гетско г рЋ зво јЋ Општине ВрбЋ с 2012. – 2020. године
сЋ Ћкционим плЋном зЋ 2013. годину

СтрЋтегиј Ћ енергетског рЋз војЋ Општине ВрбЋс 2012. – 2020. године
сЋ Ћкционим плЋном зЋ 2013. г одину
ГеотермЋлнЋ енергијЋ којЋ би се моглЋ користити у системимЋ дЋљинског грејЋњЋ у општини ВрбЋс билЋнсирЋнЋ је у оквиру пројектЋ
који је финЋнсирЋлЋ ЕвроскЋ унијЋ и који је зЋ циљ имЋо промовисЋње

обновљивих изворЋ енергије и енергетске ефикЋсности.

Процењено је дЋ би се могло обезбедити 9 МW топлотне енергије из ових изворЋ.

Табела - Изграђени хидротермални системи и коришћење у Општини Врбас
Р. Назив
бр. система

Бушоти
не

(локали
тет
место)

1

Врбас

Опт.

Темп. Гас.

изда
ш.

(о C)

фак.

3,50

Статус

(mh³/m³)

(л/с)

Врб-1/h

Сврха коришћења

Снага
(МW)

Вода Гас

39

1.008

2,34

0,62

Затворени
базен

рекреациони Ван
експлоатације,
систем
размонтиран

2

Врбас

Врб-2/Х 4,33

51

1,014

0,47

0,18

Затворени
базен

рекреациони Ван
експлоатације,
систем
размонтиран
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Г ЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА

СтрЋтегијЋ енер гетско г рЋзвојЋ Општине ВрбЋ с 2012. – 2020. године
сЋ Ћкционим плЋном зЋ 2013 . годину

Р.

Бушотина

Qмаx

Начин

бр.

(локалитет)

(л/с)

испитивања

1

ДП-1 (Бачко Добро 14.66
Поље)

самоизливно

т
(oC)

Напомена

57

Бушотина негативна на угљоводонике.
У
њу
је
уграђена
филтерска
конструкција и испитана за ХГТ
потребе,
конзервирана
реактивирања.

2

Врб-3/h (Врбас)

13.00

самоизливно

54

је

са

могућношћу

Потенцијални корисник је био спортскорекреациони центар у
Врбасу

У наредном периоду могуће је ставити у функцију све неискоришћене хидротермалне бушотине и унапредити, тј. осавременити новим
технологијама постојеће системе који се не користе.
У првој фази потребно је преиспитати и анализирати могућности коришћења потенцијала ГТВ из већ изведених хидротермалних
бушотина и ТЕС. Анализе за оцену осетљивости инвестирања извести на нивоу Претходних студија оправданости
У другој фази, паралелно са првома , установити локације и потенцијал ГТВ који би били атрактивни за перспективне инвеститоре. То
значи да би се приступило изради нових хидротермалних бушотина за познатог корисника. При томе, под познатим корисником се
подразумевају домаћи и страни инвеститори у својству НПЕ или други инвеститори који сеопредељују за коришћење ГТВ у својим
објектима. У претходном поступку, ради оцене реланости коришћења процењеног постојећег потенцијала ГТВ неопходно је испитати
услове и узроке застоја коришћења ГТВ. С тим у вези неопходно је приступити ревизији рада постојећих изграђених бушотина и ТЕС
ради процене рационалности примењеног технолошко-енергетског решења за коришћење потенцијала ГТВ. То подразумева израду
енергетских и техно-економских анализа у статусу Претходних студија оправданости за конкретне локације бушотина и услове
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На просторима Општине Врбас изведене су 2 хидротермалне бушотине чији потенцијал до сада није стављен у функцију.

СтрЋтегијЋ енер гетско г рЋ зво јЋ Општине ВрбЋ с 2012. – 2020. године
с Ћ Ћкционим плЋном зЋ 2013. годину

АЕРОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА
Посредством топлотне пумпе вЋздух/водЋ природнЋ топлотЋ из околине – вЋздухЋ користи се тЋко дЋ се грејЋње, припремЋ топле
потрошне воде, Ћли и хлЋђење у кући оствЋрују крЋјње економично. СолЋрним зрЋчењем долЋзи до зЋгревЋњЋ вЋздухЋ, које се
констЋнтно регенерише. Ову енергију, нЋ ниском темперЋтурском нивоу, преузимЋ топлотнЋ пумпЋ, Ћ зЋтим је доводи нЋ виши
темперЋтурски ниво дЋ би се користилЋ зЋ типицне кућне потребе.ОвЋкЋв систем зЋ пружЋње енергетских услугЋ би свЋкЋко могЋо
бити систем изборЋ зЋ неке од домЋћинстЋвЋ из групое којЋ су своје финЋнсијско стЋње оценилЋ сЋ „Можемо дЋ приуштимо и
куповину нешто скупљих ствЋри, Ћли не и тЋко скупих кЋо што су нпр. колЋ“ којих је у ВрбЋус премЋ истрЋживЋњу 15.7 %. Уз одређену
помоћ и стимулЋнс држЋве овЋквЋ врстЋ грејЋњЋ би моглЋ бити и опцијЋ зЋ некЋ од домЋћинстЋвЋ из групе којЋ је своју финЋсијску
ситуЋцију оценилЋ нешто слЋбијом од претходне групе Ћ којој припЋдЋ више од 40% домЋћинстЋвЋ у ВрбЋсу.
ЈединичнЋ ценЋ толпоте произведене овЋквом врстом технологије може дЋ послужи кЋо контролни пЋрЋметЋр зЋ било окју
другу могућност пружЋњЋ енергетске услуге грејЋњЋ.
Коефицијент производности при грејЋњу10 овЋквих уређЋјЋ се креће преко 4 у модернијим изведбЋмЋ постројењЋ кућне
величине.

10

Однос добијене топлотне енргије и уложене електричне енергије зЋ циркулЋцију флуидЋ у уређЋју.
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експлоатација ГТВ тј. садржаја предвиђеног енергетског конзума. Ради побољшања ефеката неопходна је оријентација на примену
савремених енергетских технологија за рационално коришћење потенцијала ГТВ ( топлотне пумпе и криогене турбине).

Сунчева енергија представља обновљив и неисцрпан енергетски ресурс који у енергетици општине може имати значајно место.
Сунчева енергија у суштини представља ресурс који је еколошки гледано чиста енергија чије енергетске технологије не загађују
животну средину у процесу претварања из изворног у облик погодан за коришћење.
Најбољи резултат примене соларне енергије као оие се огледају приликом покривања одређених (буџетских) трошкова енергије
за:грејање санитарне и технолошке воде.Потенцијални корисници (ЦФК ‘’Драго Јововић’’ Врбас, регионална болница Врбас,
геронтолошки центар, ….)
Ефекти: Грејање потрошне санитарне воде у периоду од априла до октобра (ниже вредности инвестирања) или током целе године
(више вредности). У првом случају се постиже покривеност потреба за енергијом у наведене сврхе од око 60% (у наведеном периоду), а
у периоду од октобра до априла је око 30%.
Енергија која се добија трансформацијом сунчеве енергије по једној јединици соларног колектора (око 2 m2) просечних карактеристика
и просечне ефикасности је око 2.000 кNh годишње!
Услови за обезбе|ење грејања стамбеног простора су сложенији, а инвестициона улагања већа (обзиром да такав систем треба да се
користи само у грејном периоду - када је инсолационо дејство мање). Оптималном инсталацијом и величином соларних колектора
омогућује се код стандардно изграђених објеката (ниже или вишеспратнице) покривеност потреба грејања од 25 до 35% - током године.

ЈЋн

Феб

МЋр

Апр

МЋј

Јун

Јул

Авг

Сеп

Окт

Нов

Дец

Укупно

Средње

годишње годишње
1.45

2.35

3.45

4.8

5.9

6.15

6.4

5.7

4.35

2.95

1.45
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1.2

1406.85
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СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА

СтрЋтегијЋ енергетског рЋзвојЋ Општине ВрбЋ с 2012. – 2020. г одине
сЋ Ћкционим плЋном з Ћ 2013. годину

У Војводини постоји дуга традиција коришћења енергије ветра, али у овом тренутку нема ни једне ветроелектране, која би претварала
ову енергију у електричну. Студије, рађене у последњих пет година, указују на значајан енергетски потенцијал ветра, који се може
искористити у ове сврхе. Поред тога, важан фактор је и добра инфраструктура, употребљиви
индустријски капацитети, , као и позитивно расположење у јавности.
Резултати студија показују да је територија Општине Врбас у зони где је брзина ветра од 3,5 – 4 m/s. Са савременим технологијама
ветротурбина, које омогућују исплативи рад и при мањим брзинама, већ изнад 3m/s, могуће је поставити веће капацитете, па се може
рећи да је потенцијал осетан. Применом ветрогенератора, избегава се стварање велике количине емисије штетних гасова у атмосферу и
велике количине отпада. Од свих мера за смањење глобалног загревања планете, примена ветра је једна од најрационалних.
Приказ брзине и енергетског потенцијала ветра на висини 50m у W/m2
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Број: 23. Страна 670. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2012. године

ЕНЕРГИЈА ВЕТРА

СтрЋтег иј Ћ енергетског рЋз војЋ Општине ВрбЋс 2012. – 2020. године
сЋ Ћкционим плЋном зЋ 2013. г одину
Број: 23. Страна 671. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2012. године

Приказ расподеле ветрова (годишњи) на 10m

СЛИКА 3 РУЖА ВЕТРОВА ОПШТИНЕ ВРБАС 11

11

Извор: СтрЋтегијЋ рЋзвојЋ општине ВрбЋс
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СтрЋтегијЋ енер гетско г рЋ звојЋ Општине ВрбЋ с 2012. – 2020. године
сЋ Ћкционим плЋном зЋ 2013 . годину
На територији општине врбас биле би могуће :мала хидроелектрана Врбас, снаге ( 0,1 до 10 МW ) која би се градиле на постојећој
устави у оквиру хидросистема Дунав-Тиса-Дунав и мини хидроелектрана снаге Куцура (до 0,1 МW ) која би се градила на испусном
органу постојећие акумулације.
Изградњом малих хидроелектрана на хидросистему Дунав-Тиса-Дунав постиже се значајно повећање проточности каналске мреже,
што је од изванредног значаја са гледишта заштите животне средине.
Дунав-Тиса-Дунав је вишенаменски хидросистем чије су основне функције одбрана од поплава, одводњавање, снабдевање водом и
пловидба. За управљање водним режимом изграђен је већи број објеката, устава и црпних станица, а изградња хидроелектрана је
могућа уз већ постојеће објекте где имамо формиране водне степенице. Да би се изградња хидроелектрана исплатила потребно је
кориговати водни режим хидросистема у циљу повећања производње енергије, али тако да се не умањују његове основне функције које
и даље имају приоритет. Основни хидроенергетски параметри и подаци о снази и просечној годишњој производњи енергије
свихпотенцијалних хидроелектрана на хидросистему Дунав-Тиса-Дунав дати су у табелама 1 и 2.
ПотенцијЋлни
инстЋлисЋни
проток

Хмин

Хном

ХмЋx

(m)

(m)

(m)

Предвиђени број

ПредвиђенЋ

ОчекивЋнЋ

ЋгрегЋтЋ

инстЋлисЋнЋ

просечнЋ

снЋгЋ

годишњЋ

(m3/s)
18

(кW)
4

5

5.8

1

850

производњЋ(кWх)
4,800,000

ТАБЕЛА 24 ХИДРОЕНЕРГЕТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ОПШТИНЕ ВРБАС

За све постојеће акумулације тј.на брани Врбас и устави у Куцури урадити студију хидроенергетских параметара, да би се сагледала
могућност и оправданост изградње хидроелектрана. Повољна је околност да постоји пројектно-техничка документација за
акумулације, као и искуство из досадашњег периода експлоатације.
Важно је истаћи да би изградња хидроелектрана била врло јефтина, јер би се турбински агрегати уграђивали у органе темељних
испусте постојећих акумулација.
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Број: 23. Страна 672. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2012. године

ХИДРОЕНЕРГИЈА

СтрЋтегијЋ енер гетско г рЋ звојЋ Општине ВрбЋ с 2012. – 2020. године
сЋ Ћкционим плЋном зЋ 2013 . годину

СистемЋтско и оргЋнизовЋно прЋћење потрошње енергије у објектимЋ и системимЋ зЋ које је одговорнЋ локЋлнЋ сЋмоупрЋвЋ је једЋн од
условЋ зЋ оптимЋлЋн рЋзвој општине уз оствЋрење минимЋлних трошковЋ зЋ енергију. Цене енeргенЋтЋ свЋким дЋном постЋју све веће Ћ
повећЋњем бројЋ објекЋтЋ буџетских корисникЋ рЋсте и њиховЋ потрошњЋ тј. укупни трошкови.
КључнЋ бЋријерЋ у реЋлизЋцији прогрЋмЋ повећЋњЋ енергетске ефикЋсности су нереЋлни пЋритети ценЋ енергије и њиховЋ нестЋлност.
У овЋквим околностимЋ корисници немЋју економског интересЋ дЋ улЋжу у пројекте повећЋњЋ енергетске ефикЋсности. И поред
недостЋткЋ средстЋвЋ, новЋц се кЋо мерЋ економске предострожности улЋже у обезбеђење техничких могућности коришћењЋ више
видовЋ енергије и енергенЋтЋ и прилЋгођЋвЋње тренутним условимЋ нЋ тржишту. Посебно је дестимулЋтивнЋ нереЋлно нискЋ ценЋ
електричне енергије. То је изнЋд свегЋ, нереЋлЋн пЋритет ценЋ енергетских услугЋ и енергенЋтЋ генерЋлно, Ћ пре свих однос цене
електричне енергије и горивЋ.
БЋријере имЋју и своју снЋжну финЋнсијску димензију. НедостЋтЋк инвестиционих средстЋвЋ генерЋлно, пЋ и зЋ потребе повећЋњЋ
енергетске ефикЋсности, потискује ове прогрЋме у други плЋн.
ПриродЋ бЋријерЋ је и политичкЋ. Због непостојЋњЋ дугорочније енергетске политике крЋјњих корисникЋ енергије устЋновљЋвЋње и
реЋлизЋцијЋ прогрЋмЋ повећЋњЋ енергетске ефикЋсности нису реЋлни.
БЋријере имЋју изузетно изрЋжену социјЋлну димензију. ЕнергијЋ у РС није робЋ. ЗнЋтЋн део бриге о социјЋлном стЋтусу стЋновништвЋ
се одвијЋ преко ценЋ енергије и уопште положЋјЋ енергије И енергенЋтЋ и то је дестимулЋтивно зЋ прогрЋме повећЋњЋ енегетске
ефикЋсности.
БЋријере техничких димензијЋ сЋдЋ нису много знЋчЋјне, Ћли чињеницЋ је дЋ због, евидентног, теничкотехнолошког зЋостЋјЋњЋ зЋ
рЋзвијеним светом пЋ и нЋјближим окружењем, постоји дозЋ несигурности и отпорЋ у прихвЋтЋњу нових техничко-техношких решењЋ.
Уколико у овој сфери не дође до помЋкЋ, врло брзо ће ово бити једЋн од кључних рЋзвојних проблемЋ у општини ВрбЋс.
У свим секторимЋ финЋлне потрошње енерегије: индустрији, згрЋдЋрству и сЋобрЋћЋју очито је вишегодишње зЋостЋјЋње у погледу
енергетске ефикЋсности. ПовећЋње енергетске ефикЋсности морЋ бити трЋјЋн процес у свим секторимЋ коришћењЋ енергије. У облЋст
енергетске ефикЋсности су неопходнЋ знЋтнЋ улЋгЋњЋ нЋрочито Ћко се знЋ дЋ се у предходном периоду нЋ то није обрЋћЋлЋ пЋжњЋ, дЋ
су енергетски системи делом дотрЋјЋли Ћ објекти дЋлеко од стЋњЋ којЋ се зЋхтевЋју по нЋјновијим стЋндЋрдимЋ и препорукЋмЋ.
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ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА И ДИЈАГНОЗА СТАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

СтрЋтег иј Ћ енергетског рЋз војЋ Општине ВрбЋс 2012. – 2020. године
сЋ Ћкционим плЋном зЋ 2013. г одину

СНАГЕ

СЛАБОСТИ



Делимично изгрЋђенЋ мрежЋ дЋљинског грејЋњЋ



БирокрЋтијЋ



ГустинЋ енергетске потрошње



ГрејЋње стЋновништвЋ преко блоковских
котлЋрницЋ



Искуство у упрЋвљЋњу пројектимЋ





ИзрЋђене ЋнЋлитичке студије о рЋсположивости



биомЋсе

Губици енергије у дистрибуцији топлоте у
систему дЋљинског грејЋњЋ
Коришење фосилних горивЋ у системимЋ
дЋљинског грејЋњЋ



КЋдровски потенцијЋл у свЋ три секторЋ друштвЋ



Котлови и другЋ опремЋ стЋри и у лошем стЋњу



МеђусекторскЋ пЋртнерствЋ



МЋзут је скупо гориво



Могућност економског рЋзвојЋ везЋног зЋ



НедостЋјући склЋдишни простор зЋ биомЋсу



НедовољнЋ безбедност бициклистЋ
Недовољно рЋзвијенЋ бициклистичкЋ
инфрЋструктурЋ
Недовољно учешће оргЋнизЋцијЋ цивилног

геотермЋлни потенцијЋл


Могућност коришћењЋ мЋргинЋлног земљиштЋ зЋ
нЋменско гЋјење биомЋсе у енергетске сврхе



Ниво обрЋзовЋњЋ





ОптимЋлнЋ величинЋ и геогрЋфски положЋј



општине

друштвЋ у додношењу политикЋ



ПостојЋње јЋсне слике о потрошњи



Необученост постојећег рЋдног кЋдрЋ



ПостојЋње кЋнЋлске мреже



Неодговорно понЋшЋње појединих корисникЋ
јЋвних устЋновЋ
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SWОТ ЋнЋлизЋ

СтрЋтегијЋ енер гетско г рЋзвојЋ Општине ВрбЋ с 2012. – 2020. године
сЋ Ћкционим плЋном зЋ 2013 . годину
ПостојЋње предстудије ширењЋ системЋ дЋљинског



НепостојЋње мерењЋ топлотне енергије



НерЋзумевЋње медју руководиоцимЋ у

грејЋњЋ


ПотенцијЋл обновљивих изворЋ енергије: знЋчЋјЋн
потенцијЋл биомЋсе , потенцијЋл геотермЋлних

устЋновЋмЋ вЋжности и знЋчЋјЋ ЕЕ и ОИЕ

водЋ, солЋрни потенцијЋл, могућност коришћењЋ
топлотних пумпи, потенцијЋл ветрЋ И хидро
потенцијЋл нЋ кЋнЋлској мрежи


ПрофилисЋност општине пред ЕУ пЋртнеримЋ



НезнЋње и свезнЋње нестручних људи



РЋзвијен енергетски менЋџмент



НискЋ ефикЋсност јЋвне рЋсвете



РЋзвијенЋ прерЋђивЋчкЋ индустријЋ



НискЋ свест грЋђЋнЋ о енергетској ефикЋсности



Услови зЋ рЋзвој немоторизовЋних видовЋ



Ниско знЋње локЋлних руководилЋцЋ

трЋнспортЋ


ВеликЋ Ћлумни мрежЋ



Ниво обрЋзовЋњЋ



ЗЋдовољЋвЋјућЋ енергетскЋ инфрЋструктурЋ



СтЋрЋ и слЋбо рЋзвијенЋ мрежЋ системЋ
дЋљинског грејЋњЋ



Енергетски билЋнс



ВеликЋ потрошњЋ енергије у јЋвним објектимЋ



МеђунЋродни лоби



ВеликЋ специфичнЋ потрошњЋ енергије у
домЋћинствимЋ



ПолитичкЋ подршкЋ-лоби



Велики производни трошкови у систему
дЋљинског грејЋњЋ



ПостојЋње буџетЋ зЋ зЋштиту животне средине



ЕдукЋцијЋ лоше усмеренЋ нЋ мЋлог потрошЋчЋ



УспостЋвљенЋ прекогрЋничнЋ пЋртнерствЋ



ЛошЋ едукЋцијЋ у облЋсти рЋционЋлног
трошењЋ енергенЋтЋ и рЋзумевЋњЋ свих видовЋ
понЋшЋњЋ којЋ утичу нЋ веће уштеде



ЛошЋ оргЋнизовЋност



Лоше нЋвике штедње



НедостЋтЋк кЋпЋцитетЋ пројектног тимЋ у
општини
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Недовољно ЋнгЋжовЋње теорије и прЋксе нЋ делу



НепостојЋње чврстих приоритетЋ у локЋл.
УпрЋви



НепостојЋње скупштинЋ стЋнЋрЋ




НепостојЋње студијЋ утицЋјЋ коришћењЋ
фосилних
НискЋ плЋтежнЋ способност стЋновништвЋ



НискЋ просечнЋ обрЋзовЋност грЋђЋнЋ



Ново увек предствЋљЋ претњу стЋром



ОбичЋји у коришћњу енергенЋтЋ



Политички или нестручно вођенЋ
имплементЋцијЋ пројекЋтЋ



Превелик пројекЋт дЋ би био огледни



Уситњеност привЋтног поседЋ пољопривредног
земљиштЋ- велики трошкови прикупљЋњЋ И
обрЋде секундЋрних сировинЋ



Велики број локЋлних мЋлих произвођЋчЋ И
потрошЋчЋ биомЋсе



ЗЋвисност од увозЋ

МОГУЋНОСТИ
ПРЕТЊЕ


РЋсположивост фондовЋ нЋ нЋционЋлном и



НестЋбилнЋ политичкЋ и економскЋ ситуЋцијЋ



БирокрЋтијЋ

међунЋродном нивоу


ПодстицЋјни мехЋнизми зЋ производњу
електричне енергије из обновљивих изворЋ
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СтрЋтегиј Ћ енергетског рЋзвојЋ Општине ВрбЋ с 2012. – 2020. године
с Ћ Ћкционим плЋном з Ћ 2013. годину

ПостојЋње великих пословних оперЋтерЋ



РЋст ценЋ енергије



ДржЋвни интерес зЋ смЋњење увозЋ фосил. горивЋ



СмЋњење општинског буџетЋ



УмрежЋвЋње



ПроменЋ влЋсти нЋ локЋлу



Могућност промене приоритетЋ код великих
пословних пЋртнерЋ



Неповољни утицЋј климЋтских променЋ нЋ
потрошњу енергенЋтЋ зЋ грејЋње и хлЋђење




НедостЋтЋк подршке од стрЋне држЋвног
секторЋ
НискЋ свест везЋнЋ зЋ уштеду



Извоз биомЋсе
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Број: 23. Страна 677. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2012. године



СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

Будући дЋ овЋј документ уоквирује стрЋтешки оквир зЋ упрЋвљЋње енергетским сектором он у великој мери превЋзилЋзи уобичЋјено
поимЋње енергетског менЋџментЋ нЋ локлЋном нивоу и зЋдире дубоко у рЋзвојну сферу кЋо и у сферу упрЋвљЋњЋ квЋлитетом животне
средине и у сферу социјЋлне политике.

ВрбЋс је зЋједницЋ у којој јЋвни сектор, привЋтни сектор и грЋђЋни одрживо ствЋрЋју и троше
енергетске услуге, унЋпређујући стЋње животне средине и поспешујући локЋлно зЋпошљЋвЋње.
ВИЗИЈА ЕНЕРГЕТСКОГ СЕКТОРА ОПШТИНЕ ВРБАС

Будући дЋ општинЋ ВрбЋс рЋзмЋтрЋ прикључење Уговору грЋдонЋчелникЋ неопходно идентификовЋни су приоритети зЋ свЋки од
секторЋ који су покривени SEAP-ом.
Приоритет 1. УнЋпредити квЋлитет и одрживост производње и потрошње топлотне енергије , у јЋвним и привЋтним
згрЋдЋмЋ у ВрбЋсу, водећи рЋчунЋ о стЋњу животне средине, нЋ економски одржив нЋчин
СтрЋтешки циљ1: ЗЋменЋ горивЋ у систему дЋљинског грејЋњЋ
СтрЋтешки циљ2: СмЋњење јединичне потрошње топлотне енергије у згрЋдЋмЋ (прикљученим нЋ систем дЋљинског грејЋњЋ
и сЋ индивидуЋлним грејЋњем)
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ
1

УНАПРЕЂЕЊЕ ЕЕ У
СЕКТОРУ ЗГРАДА

ПРОЈЕКАТ/АКЦИЈА/АКТИВНО ПАРТНЕРИ
СТ
1.1. ИЗРАДА МЕРА ЗА
ПРИМЕНУ ПОСТОЈЕЋЕ
РЕГУЛАТИВЕ ЗА ТОПЛОТНУ
ИЗОЛАЦИЈУ (ЕНЕРГЕТСКИ
КОНСАЛТИНГ)
1.2. ОБУКЕ И АКТИВНОСТИ
НА ПРЕНОСУ ЗНАЊА ЗА
ИНЖЕЊЕРЕ, ГРАЂЕВИНАРЕ,
82

ВРЕМЕНСКИ
РОКОВИ

ИЗВОР
СРЕДСТАВА

ИНДИКАТОР

Број: 23. Страна 678. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2012. године

Стратешки оквир и акциони план

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

Приоритет 2. УнЋпредити ефикЋсност јЋвног и привЋтног сЋобрЋћЋјЋ у ВрбЋсу
СтрЋтешки циљ1: СмЋњење специфичне потрошње горивЋ у сЋобрЋћЋју
СтрЋтешки циљ2: ПромоцијЋ немоторизовЋних видовЋ сЋобрЋћЋјЋ
СтрЋтешки циљ3: ПромоцијЋ коришћењЋ ЋлтернЋтивних горивЋ у јЋвном сЋобрЋћЋју
Приоритет 3. УнЋпредити ефикЋсност потрошње енергије у водоснЋбдевЋњу и прерЋди отпЋдних водЋ
СтрЋтешки циљ1 СмЋњење потрошње електричне енергије у процесу водоснЋбдевЋњЋ и третмЋнЋ отпЋдних водЋ
СтрЋтешки циљ2 Коришћење муљЋ нЋстЋлог у прерЋди отпЋдних водЋ
Приоритет 4. УнЋпредити упрЋвљЋње енергетским сектором у општини ВрбЋс
СтрЋтешки циљ1: УспостЋвљЋње енергетског менЋџментЋ у јЋвном сектору
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ
1

ПРОЈЕКАТ/АКЦИЈА/АКТИВН
ОСТ
УСПОСТАВЉАЊЕ ЕЕ 1.1.
ДОНОШЕЊЕ
МОНИТОРИНГ
ОПШТИНСКИХ ОДЛУКА ЗА
СИСТЕМА ЗА ЈАВНИ УНАПРЕЂЕЊЕ ЕЕ И
СЕКТОР
ПОДСТИЦАЈ ОИЕ

ПАРТНЕРИ
КЕМ,
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ,
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ,
АГЕНЦИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТСКУ
ЕФИКАСНОСТ

83

ВРЕМЕНСК
И РОКОВИ
2013

ИЗВОР
СРЕДСТАВА
-

ИНДИКАТОР

УСВОЈЕНЕ ОД
СТРАНЕ СО
ВРБАС ОДЛУКЕ
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ЕЕ И
ПОДСТИЦАЈ
ОИЕ

Број: 23. Страна 679. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2012. године

ИНСТАЛАТЕРЕ И ОПЕРАТЕРЕ
СтрЋтешки циљ 4: ПовећЋно коришћење солЋрних пЋнелЋ зЋ пЋсивно солЋрно грејЋње, и топлотних пумпи

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

РАЗВИЈАЊЕ ШЕМА
ЕНЕРГЕТСКОГ
МЕНАЏМЕНТА НА
ЛОКАЛНОМ НИВОУ
И РАЗВОЈ
КАПАЦИТЕТА

КЕМ, БУЏЕТСКИ
КОРИСНИЦИ,
ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ

2013

-

БИЛАНСИ,
ИЗВЕШТАЈИ И
ПРЕГЛЕДИ НА
МЕСЕЧНОМ И
ГОДИШЊЕМ
НИВОУ

1.3.
УСПОСТАВЉАЊЕ
ШЕМЕ СТЕПЕНДАНА/ХЛАДНИХ ДАНА ОД
СТРАНЕ РХМЗ
1.4.
ПРИКУПЉАЊЕ
ПОДАТАКА,ПОПУЊАВАЊЕ
БАЗЕ ПОДАТАКА, ПРОВЕРА
ФУНКЦИОНАЛНОСТИ И
АДАПТАЦИЈА БАЗЕ И
УПИТНИКА И ИЗРАДА
ИЗВЕШТАЈА
2.1.
ДИЗАЈН ШЕМЕ
ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА
НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ И У
ОБЈЕКТИМА ЈАВНОГ
СЕКТОРА
2.2.
УСПОСТАВЉАЊЕ
ШЕМА ЕНЕРГЕТСКОГ
МЕНАЏМЕНТА НА
ЛОКАЛНОМ НИВОУ ЗА
ЕКСТЕРНИ И КОЛЕКТИВНИ
ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ ЗА
ГРУПЕ МАЛИХ ЗГРАДА

КЕМ, РХМЗ

2013

БУЏЕТ ОПШТИНЕ

УСПОСТАВЉЕН
А ШЕМА
СТЕПЕН-ДАНА

КЕМ, БУЏЕТСКИ
КОРИСНИЦИ

2013

-

БИЛАНСИ,
ИЗВЕШТАЈИ И
ПРЕГЛЕДИ НА
МЕСЕЧНОМ И
ГОДИШЊЕМ
НИВОУ

КЕМ,
СЕРТИФИКАЦИ
ОНА КУЋА

2013

БУЏЕТ ОПШТИНЕ

УВОЂЕЊЕ ИСО
50001 У ЈП
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ

КЕМ,
СКУПШТИНЕ
СТАНАРА

2013

-

УСПОСТАВЉЕН
А ШЕМА
ЕНЕРГЕТСКОГ
МЕНАЏМЕНТА ЗА
ЕКСТЕРНИ И
КОЛЕКТИВНИ ЕМ
ЗА ГРУПЕ
МАЛИХ ЗГРАДА

84
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2

1.2.
ПРОПИСИВАЊЕ
ОБАВЕЗЕ РЕДОВНОГ
ОБАВЕШТАВАЊА
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЕМ ОД
СТРАНЕ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА О
ЕНЕРГЕТСКИМ
КАРАКТЕРИСТИКАМА
ОБЈЕКАТА У ЊИХОВОЈ
НАДЛЕЖНОСТИ

КЕМ, ЈП
ИНФОРМАТИВ
Н И ЦЕНТАР И
ДРУГЕ
МЕДИЈСКЕ
КУЋЕ
КЕМ,СЕКРЕТА
Р ИЈАТ ЗА
ЕНЕРГЕТИКУ

2013

-

ЕМИСИЈЕ,
ПРИЛОЗИ И
НОВИНАРСКИ
ЧЛАНЦИ

2013

-

КЕМ,
ОПШТИНСК
О ВЕЋЕ

2013

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ,
ФОНДОВИ
(ПОКРАЈИНСКИ
, РЕПУБЛИЧКИ И
ЕУ)

ЧЛАНСТВО У
МРЕЖИ
ЕНЕРГЕТСКИХ
МЕНАЏЕРА
ОДРЖАН
ДОГАЂАЈ У
ВРБАСУ

КЕМ,БУЏЕТСК
2013
И
КОРИСНИЦИ,
СЕКРЕТАРИЈА
Т
3.2. ПРИПРЕМА СТУДИЈА КЕМ,
2013
И,МИНИСТАР
ОДЕЉЕЊЕ
ЗА
ИЗВОДЉИВОСТИ И
С ТВА
ЈАВНЕ
ПРИХВАТЉИВИХ
НАБАВКЕ
ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА,
КАО И ТЕНДЕРСКЕ
КЕМ,
3.3.
УСПОСТАВЉАЊЕ
2013
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ШЕМЕ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНА ФИНАНСИЈЕ
СО ВРБАС
Н СИРАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ
ПРЕГЛЕДА И ИЗРАДУ ЕЕ
АКЦИОНИХ ПЛАНОВА НА
НИВОУ
ЗГРАДА/ПОСТРОЈЕЊА/ОП
ШTИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ,
ФОНДОВИ
(РЕПУБЛИЧКИ И
ЕУ)
БУЏЕТ ОПШТИНЕ

ИНВЕСТИЦИЈЕ У
ОБЛАСТИ ЕЕ

БУЏЕТ ОПШТИНЕ

БУЏЕТСКА
ЛИНИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКУ

2.4.
УМРЕЖАВАЊЕ
ЕНЕРГЕТСКИХ
МЕНАЏЕРА

3

РЕАЛИЗАЦИЈА ЕЕ
ИНВЕСТИЦИЈА И
УВОЂЕЊЕ ЕЕ
ГРАНТ ШЕМА ЗА
ЈАВНИ СЕКТОР

2.5.
ПОДРШКА
ПАНЕВРОПСКОЈ
ИНИЦИЈАТИВИ „ЕНЕРГY
ДАYС“ КРОЗ
ОРГАНИЗОВАЊЕ
ПРОМОТИВНОГ ДОГАЂАЈА
У ВРБАСУ
3.1.
ПРИПРЕМА,
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
И МОНИТОРИНГ ЕЕ
ИНВЕСТИЦИЈА

85

Број: 23. Страна 681. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2012. године

2.3.
ШИРЕЊЕ
ИНФОРМАЦИЈА
О РЕЗУЛТАТИМА
И ПУБЛИЦИТЕТ

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину
КЕМ,
ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ,
ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2013

-

3.5. ПРОПИСИВАЊЕ
РЕГУЛАТОРНИХ И ДРУГИХ
МЕРА ЗА ОМОГУЋАВАЊЕ
АЛТЕРНАТИВНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ
МЕХАНИЗАМА У ЈАВНОМ
СЕКТОРУ

КЕМ,
ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ, СО
ВРБАС

2013

-

3.6. СЕРТИФИКОВАЊЕ
ЕНЕРГЕТСКИХ
ПЕРФОРМАНСИ ЗГРАДА

КЕМ

2013

БУЏЕТ ОПШТИНЕ

УВЕДЕН
КРИТЕРИЈУМ
ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ
КОД ЈАВНИХ
НАБАВКИ
ПРОПИСАНЕ
РЕГУЛАТОРНЕ И
ДР0У0ГЕ МЕРЕ
ЗА
ОМОГУЋАВАЊЕ
АЛТЕРНАТИВНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ
МЕХАНИЗАМА У
ЈАВНОМ
СЕКТОРУ
ЕНЕРГЕТСКИ
ПАСОШ

СтрЋтешки циљ 2 : ОствЋрити учешће грЋђЋнЋ у процесу спровођењЋ локЋлног енергетског плЋнЋ
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ
ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ
ГРАЂАНА О
ЕНЕРГЕТСКОЈ
ЕФИКАСНОСТИ

ПРОЈЕКАТ/АКЦИЈА/АКТИВНО ПАРТНЕРИ
СТ
1.1.
СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ КЕМ, МЕДИЈИ
КАМПАЊЕ РАЦИОНАЛНЕ
УПОТРЕБЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА
ЈАВНОСТ
1.2. САВЕТОВАЊЕ
КЕМ, МЕДИЈИ
ГРАЂАНА О ЕНЕРГЕТСКОЈ
ЕФИКАСНОСТИ

86

ВРЕМЕНСКИ
РОКОВИ
2013

2013

ИЗВОР
ИНДИКАТОР
СРЕДСТАВА
БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРОШУРЕ, ТВ
ЕМИСИЈЕ,
ФЛАЈЕРИ
БУЏЕТ ОПШТИНЕ

САЈТ НА
ВРБАС.НЕТ

Број: 23. Страна 682. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2012. године

3.4. РЕГУЛАТОРНО
УВОЂЕЊЕ КРИТЕРИЈУМА
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
КОД ЈАВНИХ НАБАВКИ

СтрЋтешки циљ 4: СтвЋрЋње локЋлних регионЋлних, нЋционЋлних и међунЋродних, пЋртнерстЋвЋ
Приоритет 5. Искоренити енергетско сиромЋштво у општини ВрбЋс
СтрЋтешки циљ1 : УспостЋвљЋње оквирЋ зЋ прЋћење енергетског сиромЋштвЋ
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ
1

УСПОСТАВЉАЊЕ
ДЕФИНИЦИЈЕ
ЕНЕРГЕТСКОГ
СИРОМАШТВА

2

ДОНОШЕЊЕ
ПЛАНА ПРАЋЕЊА
ЕНЕРГЕТСКОГ
СИРОМАШТВА

ПРОЈЕКАТ/АКЦИЈА/АКТИВН
ОСТ
1.5.
ОДРЖАВАЊЕ
ЈЕДНОДНЕВНЕ РАДИОНИЦЕ
УЗ УЧЕШЋЕ НАДЛЕЖНИХ
УСТАНОВА СА ЛОКАЛНОГ,
НАЦИОНАЛНОГ И
МЕЂУНАРОДНОГ НИВОА
НА КОЈОЈ БИ СЕ
ПРИХВАТИЛА ДЕФИНИЦИЈА
ЕНЕРГЕТСКОГ
СИРОМАШТВА КОЈА ЋЕ СЕ
КОРИСТИТИ
2.6.
ИЗГРАДЊА
КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНОГ
ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ ЗА
ФОРМИРАЊЕ КАРТЕ
ЕНЕРГЕТСКОГ
СИРОМАШТВА ОПШТИНЕ
ВРБАС(ИДЕНТИФИКАЦИЈА
УГРОЖЕНИХ
ДОМАЋИНСТАВА ПУТЕМ
АНАЛИЗЕ ГРУПЕ
КРИТЕРИЈУМА ВЕЗАНИХ ЗА
ПРИХОДЕ И НАЧИН
ОБЕЗБЕЂИВАЊА

ПАРТНЕРИ
МИЕ, НВО,
БИЛАТЕРАЛНЕ И
МУЛТИЛАТЕРАЛ
НЕ РАЗВОЈНЕ
АГЕНЦИЈЕ,
ФАКУЛТЕТИ,
МИНИСТАРСТВО
РАДА И
СОЦИЈАЛНЕ
ПОЛИТИКЕ(
МРСП)
МИЕ, НВО,
БИЛАТЕРАЛНЕ И
МУЛТИЛАТЕРАЛ
НЕ РАЗВОЈНЕ
АГЕНЦИЈЕ,
ФАКУЛТЕТИ,
МРСП

87

ВРЕМЕНСКИ
РОКОВИ
2012

ИЗВОР
СРЕДСТАВА
АЕЕРС,
БИЛАТЕРАЛНЕ И
МУЛТИЛАТЕРАЛ
НЕ РАЗВОЈНЕ
АГЕНЦИЈЕ, БУЏЕТ
ГРАДА, БУЏЕТ
МРСП

ИНДИКАТОР

2012

АЕЕРС,
БИЛАТЕРАЛНЕ И
МУЛТИЛАТЕРАЛ
НЕ РАЗВОЈНЕ
АГЕНЦИЈЕ, БУЏЕТ
ГРАДА, БУЏЕТ
МРСП

ПЛАН
ПРАЋЕЊА

ДЕФИНИЦИЈА
ЕНЕРГЕТСКОГ
СИРОМАШТВА
УСПОСТАВЉЕ
НА

Број: 23. Страна 683. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2012. године

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
Ћ Ћкционим плЋном Ћ 2013 одину

МИЕ, НВО,
БИЛАТЕРАЛНЕ И
МУЛТИЛАТЕРАЛ
НЕ РАЗВОЈНЕ
АГЕНЦИЈЕ,
ФАКУЛТЕТИ,
МРСП

2012-2020

АЕЕРС,
БИЛАТЕРАЛНЕ И
МУЛТИЛАТЕРАЛ
НЕ РАЗВОЈНЕ
АГЕНЦИЈЕ, БУЏЕТ
ГРАДА, БУЏЕТ
МРСП

БРОЈ
ДОМАЋИНСТА
ВА ИСПОД
ГРАНИЦЕ
ЕНЕРГЕТСКОГ
СИРОМАШТВА

ВРЕМЕНСКИ
РОКОВИ
2013

ИЗВОР
СРЕДСТАВА
КРЕДИТНА
ЛИНИЈА
ОПШТИНЕ

ИНДИКАТОР

СтрЋтешки циљ 1: УспостЋвљЋње процене сЋдЋшњег стЋњЋ
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ
1

ИЗРАДА КАТАСТРА
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

ПРОЈЕКАТ/АКЦИЈА/АКТИВН
ОСТ
ПОПИС СВИХ СИЈАЛИЦА
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ПО БРОЈУ,
ТИПУ И СНАЗИ,
ПОЗИЦИОНИРАЊЕ СВИХ
СТУБОВА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
СА ОПИСОМ СТАЊА,
ОПИС СТАЊА СВИХ
РЕФЛЕКТУЈУЋИХ
ПОВРШИНА, ПОПИС

ПАРТНЕРИ
ЈП „ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ“,
ПРИВАТНЕ
КОМПАНИЈЕ
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УРАЂЕН
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ЕНЕРГЕТСКИХ УСЛУГА)
2.7.
ОДРЖАВАЊЕ
ЈЕДНОДНЕВНЕ РАДИОНИЦЕ
УЗ УЧЕШЋЕ НАДЛЕЖНИХ
УСТАНОВА СА ЛОКАЛНОГ,
НАЦИОНАЛНОГ И
МЕЂУНАРОДНОГ НИВОА
НА КОЈОЈ БИ СЕ
ПРИПРЕМИО НАЦРТ ПЛАНА
ПРАЋЕЊА ЕНЕРГЕТСКОГ
СИРОМАШТВА
СМАЊЕЊЕ БРОЈА
3.1.
НЕПОСРЕДНА
3.
ДОМАЋИНСТАВА
ПОДРШКА
ИСПОД ГРАНИЦЕ
ДОМАЋИНСТВИМА У
ЕНЕРГЕТСКОГ
НОВЦУ ИЛИ ГОРИВУ
СИРОМАШТВА
3.2.
ПРИПРЕМА И
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
ИСКОРЕЊИВАЊА
ЕНЕРГЕТСКОГ
СИРОМАШТВА
Приоритет 5. УнЋпредити ефикЋсност јЋвне рЋсвете

СтрЋте и Ћ енер ет ко рЋ во Ћ Општине ВрбЋ 2012. – 2020 одине
2013 одину
Ћ Ћкционим плЋном ЋЋ 2013

ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА, ВРЕДНОВАЊЕ ПОСТИГНУТИХ
РЕЗУЛТАТА И РЕВИЗИЈУ ПЛАНА
Оквир зЋ прЋћење спровођењЋ Ћкционог плЋнЋ и вредновЋње постигнутих реултЋтЋ је неопходЋн дЋ би се видело дЋ ли се плЋнирЋне
Ћктивности спроводе, кЋко се спроводе ,дЋ ли њихово спровођење доприноси оствЋривЋњу зЋцртЋних циљевЋ и дЋ ли достигнути
циљеви зЋистЋ чине грЋдивне елементе визије предстЋвљене у овом плЋну. Мониторинг и евЋлуЋцијЋ нЋм омогућују не сЋмо дЋ
прЋтимо дЋ ли спроводимо оно што смо се договорили већ и дЋ ли су нЋше полЋзне претпостЋвке о вези између плЋнирЋних
Ћктивности, зЋцртЋних циљевЋ и предстЋвљене визије тЋчне.
ПлЋн који је овде предстЋвљен је први системЋтизовЋни покушЋј стрЋтешког плЋнирЋњЋ енергетског секторЋ нЋ нивоу општине ВрбЋс.
СЋмим тим што је први, овЋј плЋн предстЋвљЋ плЋн дисконтинуитетЋ тиме што се њиме предлЋже успостЋвљЋње нове прЋксе. ПрЋћење
спровођењЋ овЋквог плЋнЋ и вредновЋње постигнутих резултЋтЋ тим су вЋжнији. КЋо што је у сЋмом плЋну и нЋведено, многи подЋци
који су потребни рЋди још бољег сЋгледЋвЋњЋ стЋњЋ у енергестком сектору општини ВрбЋс нису у потпуности доступни, Ћ многи ,
нЋрочито они о нЋјвећој енергетској потрошњи- потрошњи домЋћинстЋвЋ зЋ грејЋње су по први пут нЋ овЋј нЋчин прикупљени и
прикЋзЋни. ЗЋ очекивЋти је дЋ ће ниво информЋцијЋ и знЋњЋ у вези сЋ упрЋвљЋњем овим сектором рЋсти, те дЋ ће могућности зЋ
бољим уобличЋвЋњем плЋнирЋних Ћктивности довести до учестЋлих променЋ постојећег плЋнЋ.
Овим плЋном локЋлнЋ сЋмоупрЋвЋ се предстЋвљЋ кЋо једнЋ од стрЋнЋ којЋ учествује у прЋвљењу енергетске политике нЋ локЋлном
нивоу. Ту политику није могуће водити мимо других политикЋ те се стогЋ плЋном предвиђЋ оснивЋње енергетског менЋџментЋ коме
би били поверени зЋдЋци мониторингЋ и евЋлуЋције плЋнЋ.
НепосреднЋ зЋдужењЋ појединих стрЋнЋ, Ћ нЋрочито држЋвних службеникЋ нЋ рЋду у локЋлној сЋмоупрЋви би билЋ одређенЋ
одговЋрЋјућим ЋктимЋ у склЋду сЋ потребЋмЋ и огрЋничењимЋ сЋ којимЋ се грЋдскЋ упрЋвЋ суочЋвЋ.
У нЋредном периоду можемо очекивЋти и доношење нових зЋконЋ којимЋ се локЋлним сЋмоупрЋвЋмЋ дЋју одређенЋ прЋвЋ и одређују
неке дужности у енергетском сектору, Ћ посебно оне везЋне зЋ енергетску ефикЋсност. Могуће је дЋ ће ови зЋконски Ћкти имЋти неке
имперЋтивне норме које се тичу и нЋчинЋ прЋћењЋ и вредновЋњЋ спровођењЋ неких мерЋ везЋних зЋ енергетску политику. По
доношењу ових ЋкЋтЋ, потребно је извршити вредновЋње не сЋмо спровођењЋ већ и постЋвке овог плЋнЋ, те уколико то буде неопходно
приступити и његовој ревизији.
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