
 

   

 

 

Позив за 

Програм финансирања пројеката смањења потрошње енергије  
и кориштења обновљивих извора енергије као мјере енергетске ефикасности  

у јавном и приватном сектору кроз „Revolving“ фонд 

 

Тузла 18. октобар 2018. – Хотел Тузла   

Бијељина: 19. октобар 2018. – Хотел Дрина   

Бања Лука: 25. октобар 2018. – Хотел Видовић 

Бихаћ: 26. октобар 2018. – Хотел Емпориум 

Зеница: 30. октобар 2018. – Хотел Дубровник 

Требиње: 02. новембар 2018. – Градска управа Требиње   

Међугорје 08. новембар 2018. – Етно село Херцег 

Мостар: 09. новембар 2018. – ИНТЕРА Технолошки Парк   

Теслић 15. новембар 2018. – Хотел Кардиал   

Сарајево: 16. новембар 2018. – Хотел „Hills“ Сарајево 

Поштовани/а, 

Од 2013. године Развојни програм Уједињених нација (UNDP) даје значајан допринос у промицању 

енергетске ефикасности (ЕЕ) и обновљивих извора енергије (ОIЕ) у БиХ кроз пројекат Зелени економски 

развој, захваљујући финансијерима пројекта, Влади Шведске, Фонду за заштиту околиша ФБиХ и Фонду за 

заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС, те сарадњи са Министарством вањске трговине и 

економских односа БиХ, ентитетским министарствима просторног уређења, кантоналним министарствима, 

јединицама локалне самоуправе и другим партнерима. 

Имплементацијом 137 инфраструктурних пројеката и примјеном EMIS-а (информациони систем за 

управљање енергијом) у више од 5.000 јавних објеката, постигнути су вишеструки бенефити у погледу 

смањења емисија штетних гасова (11.300 тона ЦО2 на годишњем нивоу), унапређења енергетске 

ефикасности јавних објеката смањењем потрошње енергије за преко 50 %, унапређења енергетске 

ефикасности система јавне расвјете, повећања свијести јавности, креирању повољног амбијента за 

улагање у инфраструктурне ЕЕ мјере уз истовремено креирање преко 1.700 „зелених радних мјеста“ и 

реинвестирања постигнутих финансијских уштеда (годишње уштеде у јавним буџетима од преко 4.000.000 

КМ) у нове активности.  

Пројектне активности усклађене су са смјерницама Европске уније (Директива енергетских услуга, EPBD 

директива) и Уговором о успостављању Енергетске заједнице, као и обавезом БиХ да извјештава о 

тренутној потрошњи енергије и енергетским уштедама у складу са Акционим плановима енергетске 

ефикасности.  

Фонд за заштиту околиша ФБиХ и Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС су кроз 

техничку асистенцију UNDP-а и пројекта ''Зелени економски развој'', радили на успостави „Revolving“ 

фонда за финансирање пројеката потрошње енергије и кориштења обновљивих извора енергије као мјере 

енергетске ефикасности.  

Успоставом наведеног финансијског механизма специјализираног за финансирање јасно дефинираних 

врста пројеката, ствара се могућност значајног промицања енергетске ефикасности и обновљивих извора 

енергије у јавном и приватном сектору.  

У сврху јачања капацитета, уз професионално оспособљавање и усавршавање свих заинтересираних 

корисника и апликаната средстава путем Јавних позива из ''Revolving'' фонда, имамо част најавити 

реализацију једнодневног програма стручне едукације намијењеног Општинама, представницима јавних 

објеката, комуналних предузећа, те малих и средњих предузећа. 



 

   

 

 

 

Овим путем, позивамо сва заинтересована лица јавног и приватног сектора да узму учешће на 

једнодневној стручној едукацији под називом: 

 

ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА СМАЊЕЊА ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ И КОРИШТЕЊА ОИЕ 

КАО МЈЕРЕ ЕЕ У ЈАВНОМ И ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ КРОЗ „REVOLVING“ ФОНД 

 

Организаторски оквир Програма чине UNDP у партнерству са Фондом за заштиту околиша ФБИХ, Фондом 

за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, Привредном/Господарском 

комором ФБИХ, Привредном комором Републике Српске, Владом Шведске, Удружењем 

термоенергетичара БиХ, уз подршку Савеза градова и општина ФБИХ, Савеза општина и градова РС и 

техничком асистенцијом организација CETEOR Сарајево и CRP Тузла.   

 

Кроз једнодневни стручни програм, свим заинтересираним лицима ће се понудити стручно осмишљен 

програм о методологији аплицирања пројектних приједлога путем Јавних позива, кроз конкретне примјере 

и тематске области релевантне за стицање услова добивања средстава из ''Revolving'' фонда, потребних 

за имплементацију мјера енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, вођен од стране 

реномираних стручњака из ове области.  

 

Учесници су ослобођени котизације, уз напомену да је број учесника Програма ограничен; с тога Вас 

молимо да се путем Образца за пријаву, правовремено региструјете и то на: 

 

dzjusufovic@ceteor.ba или факс: 033 205 725 

 

У прилогу Позива достављамо Дневни ред Програма, са тематским садржајем и планираном сатницом
1
.  

Више информација о самом Програму, као и о свим осталим административним питањима, можете 
добити на: 

Контакт особе 

Џана Јусуфовић, CETEOR Сарајево 
Тел: (033) 563 586  

dzjusufovic@ceteor.ba 

Дарко Тишма, CRP Тузла 

Тел: (035) 248 340 
darkot@crp.org.ba  

 

 

С поштовањем, 

 

Организатори Програма: CETEOR Сарајево/CRP Тузла 

 

Прилог: 

- Дневни ред Програма; Пријавни образац 
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 Организатор задржава право измјене сатнице 
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