Скупштина општине Врњачка Бања на 4. редовној седници одржаној дана 29.9.
2016. године, на основу члана 32 став 1 тачка 6 Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07 и 83/14-и др. закон), члана 10, члана 16 став 1 тачка 4, а у вези са
чланом 93 став 2, члана 19 Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник
РС“, број 25/13) и на основу члана 36 став 1 тачка 7 Статута општине Врњачка Бања (''Сл.
лист Општине Врњачка Бања'' бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14), донела је
ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се мере, активности и рокови за успостављање система
енергетског менаџмента у општини Врњачка Бања.
Члан 2.
Систем енергетског менаџмента у општини Врњачка Бања чини енергетски
менаџер, Савет за енергетску ефикасност и обвезници система који користе објекте у
јавној својини и то: органи јединице локалне самоуправе, јавне службе које се потпуно или
делимично финансирају из буџета јединице локалне самоуправе и јавна предузећа чији је
оснивач јединица локалне самоуправе и привредна друштва основана од стране јавних
предузећа.
Енергетски менаџер
Члан 3.
Енергетски менаџер се именују из реда стално запослених или се ангажује по
основу уговора са лицем у складу са законом и Правилником о условима за именовање
енергетских менаџера у органима јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС”,
број 31/2016) прописаним условима.
Председник општине Врњачка Бања именује енергетског менаџера са задатком да:
− прикупља и анализира податке о начину коришћења енергија обвезника система,
− припрема програме и планове из члана 6 став 1 тачке 4 и 5 Закона о ефикасном
коришћењу енергије (“Службени гласник РС”, број 25/2013),
− предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије и учествује у
њиховој реализацији,
− стара се о припреми годишњих извештаја из члана 18 став 1 тачка 6 Закона о
ефикасном коришћењу енергије (“Службени гласник РС”, број 25/2013), и
− предузима и друге активности и мере прописане законом.
Савет за енергетску ефикасности
Члан 4.
Савет за енергетску ефикасност ( у даљем тексту: Савет) је саветодавно тело које
доприноси унапређењу енергетске ефикасности и стварању делотворног система
енергетског менаџмента у локалној самоуправи.
Савет учествује у изради стратешких, планских и нормативних аката од значаја за
унапређење енергетске ефикасности у општини Врњачка Бања и остварење циљева
утврђених прописима Републике Србије и општине Врњачка Бања.
Председник општине Врњачка Бања именује чланове Савета.

Савет је састављен од 7 чланова.
Радом Савета председава члан Општинског већа задужен за енергетику или заштиту
животне средине.
Чланови Савета су и енергетски менаџер, представник Службе за привреду локални
економски развој и друштвене делатности и представник Службе за урбанизам, еколошке
и имовинско правне послове.
Остали чланови Савета су истакнути стручњаци у датој области који својим знањем
и угледом могу допринети раду Савета, а који су спремни да у том раду учествују.
Члан 5.
У циљу успостављања система енергетског менаџмента Савет предлаже Општинском
већу рокове и процедуре за:
− Утврђивање листе објеката за које је локална самоуправа дужна да извештава по
Закону о ефикасном коришћењу енергије и листе предузећа и установа, који су
обвезници система енергетског менаџмента, а који користе објекте у јавној својини;
− Прикупљање података од значаја за успостављање система енергетског менаџмента
у секторима производње, преноса, дистрибуције и потрошње воде и енергије;
− Израду Програма енергетске ефикасности и одрживог Акционог плана енергетске
ефикасности у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије.
− Савет предлаже Општинском већу:
• Програм међуопштинске сарадње у области енергетског менаџмента;
• Приступање општине Врњачка Бања међународним иницијативама које
окупљају локалне самоуправе активне у унапређењу енергетске ефикасности и
коришћењу обновљивих извора енергије (Повеља градоначелника или слична
организација);
• Друге активности које могу допринети унапређењу енергетског менаџмента у
општини Врњачка Бања.
Члан 6.
Савет се оснива на период од четири године.
У раду Савета по потреби учествују и друга лица запослена у Општинској управи,
јавним предузећима и установама које је основала општина Врњачка Бања.
Средства неопходна за рад Савета обезбеђују се из Буџета општине Врњачка Бања
Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, донација
и других извора у складу са законом.
Савет доноси Годишњи план рада и Пословник.
Пословником Савета уређује се начин рада Савета, поступак усвајања и врста аката
која израђује Савет.
Савет о свом раду извештава Председника општине по потреби, а најмање једном у
шест месеци.
Савет подноси Годишњи извештај о раду Општинском већу општине Врњачка
Бања.
Члан 7.
Рад Савета је јаван.
Јавност рада Савета утврђује се Пословником.
Документа која усваја Савет објављују се на званичној интернет страници општине
Врњачка Бања.

У свом раду Савет може организовати јавне консултације са стручњацима,
заинтересованом јавности и грађанима.
Обвезници система енергетског менаџмента
Члан 8.
Обвезници система енергетског менаџмента из члана 2 су дужни да учествују у
процесу прикупљања података из члана 5 став 1 тачка 2, за које директор својим потписом
гарантује тачност достављених података.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 9.
Рок за именовање енергетског менаџера је 3 месеца од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Рок за оснивање Савета је 2 месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Рок за израду Програма енергетске ефикасности из члана 5. став 1. алинеја 3. је 4
месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Рок за израду одрживог Акционог плана енергетске ефикасности из члана 5. алинеjа
3. је 12 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“.
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