
ГЕОЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ (ФАКУЛТЕТ
ЗА МЕЂУНАРОДНУ ЕКОНОМИЈУ)

БЕОГРАД

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГЕТИКЕ



•• ЕнергетскаЕнергетска ефикасностефикасност нијеније пукапука штедњаштедња
енергијеенергије јерјер штедњаштедња увекувек подразумеваподразумева
одређенаодређена одрицањаодрицања

•• ЕфикаснаЕфикасна употребаупотреба енергијеенергије нене нарушаванарушава
условеуслове радарада ии живљењаживљења..

ЕЕНЕРГЕТСКАНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТЕФИКАСНОСТ



•• ЕнергетскаЕнергетска ефикасностефикасност јеје збирзбир испланиранихиспланираних
ии спроведенихспроведених мерамера чијичији јеје циљциљ минималноминимално
коришћењекоришћење могућемогуће количинеколичине енергијеенергије,, такотако
дада нивониво удобностиудобности ии стопастопа производњепроизводње
остануостану очуванеочуване..

•• ЕнергетскаЕнергетска ефикасностефикасност јестејесте употребаупотреба МАЊЕМАЊЕ
количинеколичине енергијеенергије заза обављањеобављање истогистог послапосла..

ЕЕНЕРГЕТСКАНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТЕФИКАСНОСТ



ЕЕНЕРГЕТСКАНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТЕФИКАСНОСТ

ШтаШта подразумеваподразумева енергетскаенергетска ефикасностефикасност??

1.1. СмањењеСмањење утрошкаутрошка енергијеенергије заза производњупроизводњу ии
животживот људиљуди

22.. ЕнергетскЕнергетскaa ефикасностефикасност jeje честочесто погрешнопогрешно
схваћенасхваћена -- смањенисмањени утрошакутрошак енергијеенергије ии
органичавањеорганичавање сопственихсопствених потребапотреба

33. 05.. 05. ммартарт СветскиСветски дандан енергетскеенергетске ефикасностиефикасности



1.1. СмањењеСмањење утрошкаутрошка енергијеенергије заза производњупроизводњу
ии животживот људиљуди

РРазличитеазличите меремере којекоје сесе примењујупримењују уу циљуциљу
смањењасмањења потрошњепотрошње енергијеенергије::

•• техничкетехничке меремере
•• променепромене уу понашањупонашању..

ЕЕНЕРГЕТСКАНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТЕФИКАСНОСТ



22.. ЕнергетскеЕнергетске ефикасностефикасност jeje честочесто погрешнопогрешно
схваћенасхваћена

OOнана подразумеваподразумева рационалнијурационалнију ии ефикаснијуефикаснију
употребуупотребу енергијеенергије,, безбез билобило каквогкаквог одрицањаодрицања
((ннпрпр.. користикориститити штедљивештедљиве сијалицесијалице ии такотако
смањитисмањити потрошњупотрошњу струјструјее,, аа нене седетиседети уу
мракумраку).).

ЕЕНЕРГЕТСКАНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТЕФИКАСНОСТ



33.. 05.05. ммартарт СветскиСветски дандан енергетскеенергетске
ефикасностиефикасности

ЕЕНЕРГЕТСКАНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТЕФИКАСНОСТ



ЕнергетскаЕнергетска ефикасностефикасност јеје значајназначајна каокао::
•• ЕкономскиЕкономски начинначин постизањапостизања циљевациљева заза смањењесмањење
емисијаемисија СС02 (02 (ККyyотоото протоколапротокола),), имајућиимајући уу видувиду дада
производњапроизводња ии потрошњапотрошња енергијеенергије стварајустварају 80%80%
укупнихукупних емисијаемисија гасовагасова стакленестаклене баштебаште уу ЕУЕУ..

•• МеханизамМеханизам заза побољшањепобољшање сигурностисигурности снабдевањаснабдевања
енергијоменергијом,, посебнопосебно уу условимаусловима растућерастуће зависностизависности одод
увознихувозних енергенатаенергената ((ЕУЕУ 50%50% енергетскихенергетских потребапотреба
подмирујеподмирује изиз увозаувоза)) ии дотрајалостидотрајалости производнихпроизводних
капацитетакапацитета,, заза чијучију ћеће заменузамену уу наредномнаредном периодупериоду
битибити потребнопотребно 11 трилионтрилион €€..

•• ЕУЕУ јеје поставилапоставила циљциљ смањењасмањења потрошњепотрошње енергијеенергије одод
20%20% уу 2020.2020. годинигодини.. УУ апсолутнимапсолутним износимаизносима овоово
представљапредставља 390390 МтоеМтое,, штошто јеје тренутнатренутна непосреднанепосредна
потрошњапотрошња енергијеенергије НемачкеНемачке ии ШведскеШведске..

ЕЕНЕРГЕТСКАНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТЕФИКАСНОСТ



•• НоваНова раднарадна местаместа -- ПроцењујеПроцењује сесе дада јеје
могућемогуће додо 2020.2020. годинегодине креиратикреирати 22 милимилиоонана
раднихрадних местаместа везанихвезаних ззаа спровођењеспровођење мерамера
енергетскеенергетске ефикасностиефикасности уу ЕУЕУ..

•• ПроцењујеПроцењује сесе дада биби просечнопросечно ееввропскоропско
домаћинстводомаћинство могломогло нана годишњгодишњемем нивоунивоу дада
уштедетиуштедети додо 1.0001.000 €€,, аа трошковитрошкови заза енергијуенергију
нана нивоунивоу целецеле ЕУЕУ биби сесе смањилисмањили заза окооко 200200
милијардимилијарди €€ уу 2020.2020. годинигодини..

ЕЕНЕРГЕТСКАНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТЕФИКАСНОСТ



ЕнергетскиЕнергетски ефикасанефикасан уређајуређај
ЕнергетскаЕнергетска звездицазвездица

ШтаШта означаваозначава
знакзнак „„ЕнергетскаЕнергетска звездицазвездица””
ии дада лили јеје обавезанобавезан??



•• „„ЕнергетскуЕнергетску звездицузвездицу”” јеје осмислилаосмислила америчкаамеричка
АгенцијаАгенција заза заштитузаштиту животнеживотне срединесредине –– ЕПАЕПА –– ии
МинистарствоМинистарство заза енергетикуенергетику,, каокао добровољнидобровољни
програмпрограм означавањаозначавања енергетскиенергетски ефикаснихефикасних
електронскихелектронских уређајауређаја заза канцеларијеканцеларије..

•• УређајиУређаји којикоји имајуимају овајовај знакзнак имајуимају мањумању потрошњупотрошњу..
•• ЕвропскимЕвропским програмомпрограмом „„ЕнергетскаЕнергетска звездицазвездица””
управљауправља ЕвропскаЕвропска комисијакомисија ии овајовај програмпрограм прерастапрераста
уу међународнимеђународни стандардстандард заза означавањеозначавање енергетскиенергетски
ефикаснихефикасних електронскихелектронских уређајауређаја..

•• ОзнакаОзнака нијеније обавезнаобавезна алиали указујеуказује нана најбољенајбоље уређајеуређаје
изиз својесвоје класекласе,, штошто сесе тичетиче енергетскихенергетских
карактеристикакарактеристика..

ЕнергетскиЕнергетски ефикасанефикасан уређајуређај
ЕнергетскаЕнергетска звездицазвездица



КојиКоји сесе уређајиуређаји означавајуозначавају „„ЕнергетскомЕнергетском звездицомзвездицом””??

•• ВећинаВећина електронскихелектронских уређајауређаја којикоји сесе користекористе уу
канцеларијамаканцеларијама подлежеподлеже оваквомоваквом означавањуозначавању,, подпод
условомусловом дада припадајуприпадају групигрупи уређајауређаја саса најмањомнајмањом
потрошњомпотрошњом енергијеенергије уу својојсвојој класикласи..

•• УУ туту групугрупу спадајуспадају персоналниперсонални рачунарирачунари,, лаптоплаптоп
рачунарирачунари,, мониторимонитори,, штампачиштампачи,, копиркопир машинемашине,,
скенерискенери,, факсфакс апаратиапарати,, вишенаменскивишенаменски уређајиуређаји којикоји
имајуимају функцијефункције вишевише појединачнихпојединачних уређајауређаја ии модемимодеми..

ЕнергетскиЕнергетски ефикасанефикасан уређајуређај
ЕнергетскаЕнергетска звездицазвездица



КоликоКолико јеје мањамања потрошњапотрошња уређајауређаја означенихозначених
„„ЕнергетскомЕнергетском звездицомзвездицом”” уу односуодносу нана „„обичнеобичне””??

•• ПотрошњаПотрошња рачунарарачунара ии штамапачаштамапача,, означенихозначених овимовим
знакомзнаком,, можеможе битибити ии додо 1010 путапута мањамања уу односуодносу нана
сличнесличне уређајеуређаје тете врстеврсте..

•• ЗнакЗнак „„ЕнергетскеЕнергетске звездицезвездице”” јеје приказанприказан видљивовидљиво нана
самомсамом уређајууређају,, нана кутијикутији заза паковањепаковање ии уу пратећојпратећој
документацијидокументацији узуз уређајуређај..

ЕнергетскиЕнергетски ефикасанефикасан уређајуређај
ЕнергетскаЕнергетска звездицазвездица



•• УређајУређај којикоји имаима великивелики степенстепен корисногкорисног
дејствадејства,, тјтј.. малемале губиткегубитке приликомприликом
трансформацијетрансформације једногједног видавида енергијеенергије уу другидруги..

•• ПримерПример:: ""обичнаобична"" сијалицасијалица -- великивелики деодео
електричнеелектричне енергијеенергије претварапретвара уу топлотнутоплотну
енергијуенергију,, аа самосамо малимали уу кориснукорисну светлоснусветлосну
енергијуенергију,, ии уу томтом смислусмислу представљапредставља
енергетскиенергетски неефикасаннеефикасан уређајуређај..

ЕЕНЕРГЕТСКИНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНЕФИКАСН УРЕЂАЈУРЕЂАЈ



ЕнергетскиЕнергетски ефикасанефикасан уређајуређај

•• БојлериБојлери
•• КакоКако бистебисте ималиимали довољнодовољно
топлетопле водеводе уу бојлерубојлеру,, аа дада припри
тометоме нене трошитетрошите многомного
електричнеелектричне енергијеенергије,, подеситеподесите
гага нана температурутемпературу измеђуизмеђу 5050 ии
6060 СС..

•• БилоБило биби добродобро ии дада бојлербојлер
укључујетеукључујете ноћуноћу,, кадакада јеје
електричнаелектрична енергијаенергија четиричетири путапута
јефтинијајефтинија..

•• ИскључујтеИскључујте гага уколикоуколико
напуштатенапуштате станстан нана дужедуже одод
једногједног данадана ии нене купајтекупајте сесе уу
кадикади напуњенојнапуњеној водомводом,, јерјер заза
туширањетуширање требатреба многомного мањемање
топлетопле водеводе,, самимсамим тимтим ии мањемање
електричнеелектричне енергијеенергије..

•• ШШтедњактедњак заза кукувањевање
•• ПосудаПосуда уу којојкојој куватекувате требатреба дада
будебуде поклопљенапоклопљена ии кувањекување ћеће
битибити краћекраће,, аа потрошићетепотрошићете
мањемање електричнеелектричне енергијеенергије..

•• РинглуРинглу нана шпоретушпорету користитекористите
премапрема величинивеличини посудепосуде уу којојкојој
куватекувате.. ЕнергијуЕнергију расипатерасипате акоако
користитекористите посудупосуду чијечије јеје днодно ужеуже
одод ринглерингле..

•• РинглаРингла нене морамора дада будебуде нана
максимумумаксимуму,, јерјер сесе такотако трошитроши
мањемање енергијеенергије.. ИскључитеИскључите јеје
препре крајакраја кувањакувања,, јерјер акумулираакумулира
извеснуизвесну количинуколичину енергијеенергије којукоју
можетеможете искориститиискористити..

•• НеНе отваратиотварати честочесто вратаврата рернерерне
јерјер сесе приликомприликом свакогсваког
отварањаотварања температуратемпература уу рернирерни
снижаваснижава окооко 1515 СС







КућаКућа којукоју можетеможете понетипонети саса собомсобом

КућицаКућица јеје израђенаизрађена одод префабрикованихпрефабрикованих компоненатакомпонената којекоје омогућавајуомогућавају дада
сесе уу самосамо седамседам сатисати кућакућа ии расклопирасклопи ии склописклопи,, штошто селидбуселидбу нана другудругу
локацијулокацију чиничини неупоредивонеупоредиво лакшомлакшом ии бржомбржом..





ИнструментиИнструменти политикеполитике заза подстицањеподстицање ЕЕЕЕ

•• ЗаконскаЗаконска регулативарегулатива
•• ЕкономскеЕкономске меремере
•• ИстраживањеИстраживање ии развојразвој
•• ИнформисањеИнформисање ии образовањеобразовање
•• ПодациПодаци ии статистикастатистика



МереМере енергетскеенергетске ефикасностиефикасности

МереМере којекоје сесе предузимајупредузимају уу циљуциљу смањењасмањења губитакагубитака
енергијеенергије ии повећањаповећања енергетскеенергетске ефикасностиефикасности сусу::

1.1. заменазамена необновљивихнеобновљивих енергенатаенергената обновљивимобновљивим
2.2. заменазамена енергетскиенергетски неефикаснихнеефикасних портошачапортошача
ефикаснимефикасним

3.3. изолацијаизолација просторапростора којикоји сесе грејегреје
4.4. заменазамена дотрајаледотрајале столаријестоларије уу просторимапросторима којикоји сесе
грејугреју

5.5. уградњауградња мернихмерних ии регулационихрегулационих уређајауређаја заза
потрошачепотрошаче енергијеенергије



ПрименаПримена мерамера енергетскеенергетске ефикасностиефикасности

ЕнергетскаЕнергетска ефикасностефикасност -- гдегде??

ПроизводњаПроизводња енергијеенергије ПреносПренос
((ТранспортТранспорт)) енергијеенергије

ПотрошњаПотрошња енергијеенергије



ПотрошњаПотрошња енергијеенергије

•• индустријаиндустрија
•• домаћинствадомаћинства
•• јавнејавне ии комерцијалнекомерцијалне делатностиделатности
•• саобраћајсаобраћај
•• пољопривредапољопривреда



ПотрошњаПотрошња енергијеенергије



• Србија троши четири пута више енергије по јединици
друштвеног производа него у ЕУ, 2.5 пута више
енергије по јединици од светског просека.

• потрошња електричне енергије по глави становника
од 3.400 kWh годишње, је на нивоу средње
развијених земаља у Европи

• потрошња електричне енергије од 1.700 kWh
годишње на 1000 $ националног дохотка je највећа у
Европи

• укупна потрошња енергије је 1100 tен на 1000 $
бруто друштвеног производа и највећа је у Европи

ЕЕНЕРГЕТИКАНЕРГЕТИКА ИИ ЕЕЕЕ УУ СРБИЈИСРБИЈИ



ДомаћинстваДомаћинства уу СрбијиСрбији трошетроше прекопреко 2,52,5 путапута
вишевише енергијеенергије попо квадратномквадратном метруметру стамбеногстамбеног

просторапростора одод севернихсеверних земаљаземаља ЕУЕУ



ЗаштоЗашто јеје заза СрбијуСрбију важноважно рационалнорационално
користитикористити енергијуенергију ии повећаватиповећавати ЕЕЕЕ??

•• СмањењеСмањење увозаувоза течнихтечних ии гасовитихгасовитих горивагорива ––
финансијскефинансијске уштедеуштеде

•• СмањењеСмањење инвестицијаинвестиција уу нованова енергетскаенергетска постројењапостројења
•• ЕфикаснијеЕфикасније коришћењекоришћење изграђенихизграђених енергетскихенергетских
постројењапостројења

•• КоришћењеКоришћење домаћихдомаћих енергетскихенергетских ресурсаресурса
•• МодернизацијаМодернизација технологијатехнологија
•• СмањењеСмањење емисијеемисије СОСО,, СОСО2 , N2 , NООxx ии честицачестица
•• СигурностСигурност снабдевањаснабдевања важнихважних потрошачапотрошача
•• ВећаВећа конкуретностконкуретност привредепривреде нана међународноммеђународном
тржиштутржишту



РАЦИОНАЛНО КОРИШЋЕНЈЕ ЕНЕРГИЈЕ

Студија случаја:    ..............

PRIMER 1:
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УУ оквируоквиру радарада нана темутему ““РационалноРационално
коришћењекоришћење енергијеенергије”” спроведеноспроведено јеје
емпиријскоемпиријско истраживањеистраживање нана територијитериторији
..........................



ЦиљЦиљ истраживањаистраживања -- добијањедобијање одговораодговора нана
питањапитања::

•• ДаДа лили сусу??
•• ДоДо којекоје меремере сусу??

•• ГрађаниГрађани упознатиупознати ии заинтересованизаинтересовани заза
проблемепроблеме којикоји сусу насталинастали уследуслед повећаногповећаног
коришћењакоришћења енергијеенергије ии убрзаногубрзаног исцрпљивањаисцрпљивања
енергетскихенергетских ресурсаресурса уу савременимсавременим условимаусловима,,
каокао ии њиховогњиховог утицајаутицаја нана животнуживотну срединусредину ии
опстанакопстанак будућихбудућих генерацијагенерација..



HIPOTEZE U ISTRAŽIVANJU

•• ОсновнаОсновна хипотезахипотеза::



•• ЛичниЛични односоднос грађанаграђана премапрема потрошњипотрошњи
енергијеенергије

•• НавикеНавике грађанаграђана уу коришћењукоришћењу енергијеенергије
•• СпремностСпремност грађанаграђана дада мењајумењају навикенавике уу циљуциљу
очувањаочувања енергетскихенергетских ресурсаресурса ии животнеживотне
срединесредине

•• МишљењеМишљење грађанаграђана везановезано заза решавањерешавање
проблемапроблема насталихнасталих прекомерномпрекомерном употребомупотребом
необновљивихнеобновљивих извораизвора енергијеенергије,, препре свегасвега
фосилнихфосилних горивагорива



•• ИстраживањеИстраживање јеје спроведеноспроведено путемпутем упитникаупитника,, уу
периодупериоду одод .......... додо ...... 2013....... 2013. годинегодине..

•• СвиСви испитаницииспитаници сусу саса територијетериторије општинеопштине
......................................

•• ПодељеноПодељено јеје укупноукупно 150150 упитникаупитника,, одод чегачега јеје
прикупљеноприкупљено 136136 правилноправилно попуњенихпопуњених
упитникаупитника..



Резултати истраживања
• Анализирани су прикупљени подаци у
односу на:
• пол испитаника
• старосну доб (групе од 18- 20; 21-30;

31-40; 41-50; 51-60 и преко 60 година)
• ниво образовања
• да ли испитаници живе у граду/селу
• да ли испитаници живе у кући/стану.



•• НајвећеНајвеће разликеразлике уу одговоримаодговорима
забележенезабележене сусу кодкод припадникаприпадника
различитихразличитих староснихстаросних групагрупа

•• ИзнетиИзнети резултатирезултати истраживањаистраживања заза
староснустаросну групугрупу додо 2020 годинагодина



УПИТНИКУПИТНИК

1.1. ДаДа лили приликомприликом куповинекуповине новихнових електричнихелектричних
уређајауређаја ии апаратаапарата водитеводите рачунарачуна оо ознакамаознакама
енергетскихенергетских разредаразреда којимакојима припадајуприпадају??

2.2. ДаДа лили мислитемислите дада стесте довољнодовољно упознатиупознати саса
стањемстањем енергетскихенергетских ресурсаресурса уу светусвету ии уу
СрбијиСрбији??

3.3. ДаДа лили верујетеверујете дада каокао појединацпојединац можетеможете
допринетидопринети спречавањуспречавању убрзаногубрзаног
исцрпљивањаисцрпљивања енергетскихенергетских ресурсаресурса??

4.4. ДаДа лили стесте спремниспремни дада променитепромените својесвоје
навикенавике какокако бистебисте смањилисмањили потрошњупотрошњу
енергијеенергије уу свакодневнимсвакодневним активностимаактивностима??



5.5. ДаДа лили стесте ии коликоколико упознатиупознати саса негативнимнегативним
последицамапоследицама коришћењакоришћења фосилнихфосилних горивагорива нана
животнуживотну срединусредину??

6.6. КоликоКолико стесте упознатиупознати саса могућностимамогућностима коришћењакоришћења
обновљивихобновљивих извораизвора енергијеенергије??

7.7. ДаДа лили стесте забринутизабринути заза будућностбудућност планетепланете,, какокако саса
аспектааспекта одрживогодрживог развојаразвоја,, такотако ии саса аспектааспекта очувањаочувања
животнеживотне срединесредине,, уколикоуколико сесе наставинастави саса
коришћењемкоришћењем фосилнихфосилних горивагорива садашњимсадашњим
интензитетоминтензитетом??

УПИТНИКУПИТНИК



1.1. ДаДа лили приликомприликом куповинекуповине новихнових електричнихелектричних уређајауређаја ии
апаратаапарата водитеводите рачунарачуна оо ознакамаознакама енергетскихенергетских разредаразреда
којимакојима припадајуприпадају??



2.2. ДаДа лили мислитемислите дада стесте довољнодовољно упознатиупознати саса
стањемстањем енергетскихенергетских ресурсаресурса уу светусвету ии уу СрбијиСрбији??



3.3. ДаДа лили верујетеверујете дада каокао појединацпојединац можетеможете
допринетидопринети спречавањуспречавању убрзаногубрзаног исцрпљивањаисцрпљивања
енергетскихенергетских ресурсаресурса??



4.4. КоликоКолико размишљатеразмишљате оо ограниченостиограничености
енергетскихенергетских ресурсаресурса приликомприликом свакодневногсвакодневног
коришћењакоришћења енергијеенергије??



5.5. ДаДа лили стесте ии коликоколико упознатиупознати саса негативнимнегативним
последицамапоследицама коришћењакоришћења фосилнихфосилних горивагорива нана
животнуживотну срединусредину??



6.6. КоликоКолико стесте упознатиупознати саса могућностимамогућностима
коришћењакоришћења обновљивихобновљивих извораизвора енергијеенергије??



7.7. ДаДа лили стесте забринутизабринути заза будућностбудућност планетепланете,, какокако
саса аспектааспекта одрживогодрживог развојаразвоја,, такотако ии саса аспектааспекта
очувањаочувања животнеживотне срединесредине,, уколикоуколико сесе наставинастави саса
коришћењемкоришћењем фосилнихфосилних горивагорива тренутнимтренутним
интензитетоминтензитетом??



8.8. ДаДа лили стесте спремниспремни дада променитепромените својесвоје навикенавике
какокако бистебисте смањилисмањили потрошњупотрошњу енергијеенергије уу
свакодневнимсвакодневним активностимаактивностима??



•• КодКод грађанаграђана измеђуизмеђу 1818 ии 2020 годинагодина
ПОСТОЈИПОСТОЈИ СВЕСТСВЕСТ оо проблемимапроблемима којекоје
доносидоноси повећаноповећано коришћењекоришћење
необновљивихнеобновљивих извораизвора енергијеенергије ии оо потребипотреби
рационалнограционалног коришћењакоришћења енергијеенергије..

•• НивоНиво информисаностиинформисаности оо овимовим питањимапитањима
врловрло јеје НИЗАКНИЗАК,, припри чемучему већинавећина испитаникаиспитаника
сматрасматра дада биби тото требалотребало дада сесе променипромени..



•• ПретходнеПретходне закључкезакључке требатреба узетиузети саса
резервомрезервом,, сс обзиромобзиром дада популацијапопулација одод 1818
додо 2020 годинагодина учествујеучествује саса 6,62%6,62% уу
испитаномиспитаном узоркуузорку..

•• ПостојиПостоји потебапотеба дада сесе МЛАДИМЛАДИ ОБРАЗУЈУОБРАЗУЈУ
оо значајнимзначајним проблемимапроблемима ((крозкроз школскешколске
програмепрограме ии другедруге иницијативеиницијативе одод странестране
државедржаве илиили специјализованихспецијализованих
институцијаинституција).).



•• ДетаљнијаДетаљнија истраживањаистраживања областиобласти ––
рационалнограционалног коришћењакоришћења енергијеенергије –– ии нана
већемвећем узоркуузорку,, билабила биби одод великевелике користикористи,,
какокако заза нашенаше државнедржавне органеоргане,, такотако ии заза
образовнеобразовне институцијеинституције..



ДирективДирективее заза различитразличитее аспектаспектее
енергетскеенергетске ефикасностиефикасности

•• ЕнергетскаЕнергетска ефикасностефикасност уу зградарствузградарству
ДирективаДиректива 2010/31/2010/31/ЕУЕУ оо енергетскименергетским својствимасвојствима зградазграда
•• ЕнергетскоЕнергетско означавањеозначавање кућнихкућних уређајауређаја
ДирективаДиректива 2010/30/2010/30/ЕУЕУ оо потрошњпотрошњии енергијеенергије ии осталихосталих
ресурсаресурса производапроизвода,, повезанихповезаних сс енергијоменергијом,, помоћупомоћу
ознакаознака ии стандардизиранихстандардизираних информацијаинформација оо производупроизводу

•• ЕкоЕко--дизајндизајн производапроизвода повезанихповезаних сс енергијоменергијом
ДирективаДиректива 2009/125/2009/125/ЕЕСС оо успостављањууспостављању оквираоквира заза
дефинидефиниссањеање захтевазахтева заза екоеко--дизајномдизајном производапроизвода
повезанихповезаних сс енергијоменергијом

•• ЕфикасностЕфикасност непосредненепосредне потрошњепотрошње енергијеенергије ии
енергетскеенергетске услугеуслуге

ДирективаДиректива 2006/32/2006/32/ЕЕСС оо енергетскојенергетској ефикасностиефикасности ии
енергетскименергетским услугамауслугама


