
Br Naziv mjere poboljšanja EE Naziv projekta Ciljna Grupa - Sektor

Krajnji cilj aktivnosti poboljšanja 

EE Status implementacije

Godišnje uštede energije/ cilj 

poboljšanja EE (Finalna potrošnja 

primarne energije)

Neophodna 

sredstva € Izvor finansiranja Vremenski okvir

IM1

Zaposleni u Opštini Tivat

i javnim preduzecima i

ustanovama ciji je

osnivac opstina a koji su

uključeni u strukturu

energetskog 

menadžmenta /

upravljanja energije 

Upoznavanje sa osnovnim

funkcijama upravljanja energije i

obuka za korišćenje baze podataka

za vođenje evidencije potrošnje

energije i vode u Opštini Tivat

1,000.00

Budžet Opštine 

Tivat 2014

IM2
Energetski menadzer i

njegov tim

Ucesce na medjunarodnim

sajmovima i konferencijama.

Specijalisticki kursevi i upoznavanje

sa primjerima dobre prakse u

regionu 5,000.00

Budžet Opštine 

Tivat

cijeli planski 

period

AZ1
Zgradarstvo -

administrativne zgrade

Inspekcijski pregled kotlova, sistema

za grijanje i klimatizaciju 5,000.00

Budžet Opštine 

Tivat 2014

AZ2
Zgradarstvo -

administrativne zgrade

Detaljni energetski pregled zgrade i

kotlarnice Centra za kulturu Gracija

Petković 2,000.00

Budžet Opštine 

Tivat 2014

AZ3
Zgradarstvo –

administrativne zgrade

Zamjena oštećenjih i dotrajalih

svjetiljki sa ugradnjom energetski

efikasnih sijalica Centra za kulturu  1,300.00

Budžet Opštine 

Tivat 2014-2016

AZ4
Zgradarstvo –

administrativne zgrade

Zamjena kotlovskog sistema u

Centru za kulturu
38,000.00

projekt 

međuopštinske 

saradnje (EU) 2015

AZ5
Zgradarstvo -

administrativne zgrade

Detaljni energetski pregled zgrade i

kotlarnice stare opštine 3,000.00

Budžet Opštine 

Tivat 2015

AZ6
Zgradarstvo –

administrativne

Zamjena oštećenjih i dotrajalih

svjetiljki  u staroj zgradi opštine 7,500.00

Budžet Opštine 

Tivat 2015

AZ7
Zgradarstvo –

administrativne

Termoizolaciocije zidova  stare 

zgrade opštine

20,000.00

Budžet Opštine 

Tivat/ EU 

fondovi/Donatori 2016

AZ8
Zgradarstvo –

administrativne

Termo i hidro izolacija krova  stare 

zgrade opštine

14,000.00

Budžet Opštine 

Tivat/ EU 

fondovi/Donatori 2016

AZ9
Zgradarstvo -

administrativne zgrade

Detaljni energetski pregled nove

zgrade Opštine 3,000.00

Budžet Opštine 

Tivat 2014

AZ10
Zgradarstvo -

administrativne zgrade

Termo i hidro izolacija krova

 sportske dvorane Župa po

segmentima
20,000.00

Budžet Opštine 

Tivat/ EU 

fondovi/Donatori 2016



AZ11
Zgradarstvo -

administrativne zgrade

Ugradnja solarnog sistema za

dobijanje tople sanitarne vode u

sportskoj dvorani Župa
50,000.00

Budžet Opštine 

Tivat/ EU 

fondovi/Donatori 2015

AZ12
Zamjena oštećenjih i dotrajalih

svjetiljki  u sportskoj dvorani Župa 7,500.00 Budžet Opštine 2015

AZ13
Zgradarstvo -

administrativne zgrade

Postavljanje pilot projekta

fotonaponskih celija na krovu zgrade

nove opstine 75,000.00

 EU 

fondovi/Donatori 2014

AZ14
Zgradarstvo -

administrativne zgrade

Zamjena oštećenjih i dotrajalih

svjetiljki u zgradi JP Komunalno 3,000.00

Budžet JP 

Komunalno 2014

JR1

Izrada preciznog katastra 

instalacije i razvoj prateće baze 

podataka (dužine trasa, tipovi 

instalacija: 

podzemna/vazdušna, tipovi: 

stubova,svijetiljki sijalica , 

vrijednosti svijetlosnog fluksa 

na svim lokacijama, troškovi 

el.energije na pojedinim 

mjernim mjestima,…)

Javna rasvjeta  

Ovom mjerom bi se osigurala 

cjelovita baza podataka za 

monitoring kao i izradu budućih 

studija odns. pripremu projekata koji 

bi trebali biti podloga osiguravanja 

finansijskih sredstava kod domaćih i 

EU fondova. 

6,000.00 Budžet Opštine 

cijeli planski 

period

JR2

Modernizacija (na postojećoj 

mreži: zamjen starih 

neefikasnih svijetiljki novim a 

na proširenjima mreže ugradnja 

novih energetski efikasnih 

svjetiljki i sijalica, …)

Lokalni nivo /
Smanjenje potrošnje el.energije,

smanjenje troškova održavanja.

20,000.00

Budžet Opštine 

Tivat/ EU 

fondovi/Donatori

cijeli planski 

period

JR 3

Zamjena dijela starih 

podzemnih i nadzemnih 

instalacijapri čemu bi se 

novougrađena instalacija 

adekvatno dimenzionisala u 

cilju implementiranja modernih 

nacina upravljanja javnom 

rasvjetom.

Lokalni nivo /

Smanjenje gubitaka na mreži uslijed 

opterećenja neadekvatno 

dimenzionisanih napojnih kablova, 

smanjenje troškova održavanja.

10,000.00

Budžet Opštine 

Tivat/ EU 

fondovi/Donatori

cijeli planski 

period

JR4

Zamjena dijela javne rasvjete 

energetski efikasnijom po 

ESCO sistemu         - 2014

JR5

Pilot projekat izgradnje javne 

rasvjete sa napajanjem pomocu 

fotonaposnkih celija.

Ušteda u potrosnji električne 

energije.

20,000.00

EU 

Fondovi/Donatori 2014



D1

Tivat solarni krovovi – 

finansijski podsticaj za 

korištenje soalrnih sistema u 

domaćinstvima i to na način što 

bi se Odlukom o komunalnim 

taksama umanjivao njihov 

iznos na račun ugradnje 

solarnih kolektora. Tivat solarni krovovi

Domaćinstva u Opštini 

Tivat

Finansijski mehanizam za 

implementaciju solarnog grijanja 

vode u sektoru domaćinstva  sektoru. - 2014

D2-H1

Seminari, radionice, flajeri na 

temu smanjenja utroška 

energije u domaćinstvima 

Domaćinstva u Opštini 

Tivat

Podizanje svjesti o mogućnostima 

uštede energije u domaćinstvima 

(termoizolacione fasade, bravarija, 

solarno zagrijavanje, energetski 

efikasni uređaji) 7,000.00 Budžet Opštine 2014-2016

D3

Uspostavljanje partnerskog 

odnosa između opštine 

poslovnih Banaka i 

domaćinstava u svrhu dobijanja 

povoljnih kreditnih aranžmana 

za termoizolaciju stambenih 

objekata

Domaćinstva u Opštini 

Tivat 50,000.00 Budžet Opštine 2015

MV 1

Donošenje odluke o 

uspostavljanju obaveza 

vođenja evidencije o utrošku 

goriva u vlasništvu Opštine i 

preduzeća gdje je opština 

osnivač

Baza podataka o utrošku 

goriva motornih vozila u 

ingerenciji Opštine i JP - 2014

MV2

Zamjena dotrajalih i 

energetski intenzivnih vozila 

novim EE-jim 30,000.00

Budžet Opštine 

Tivat/ EU 

fondovi/Donatori 2015

PS1

Studija izvodljivosti 

međugradskog pomorskog 

saobraćaja Tivat, Herceg-

Novi i Kotor. 30,000.00

EU 

Fondovi/Donatori 2016



V1

Izrada preciznog katastra 

instalacije i razvoj prateće baze 

podataka 

Vodovodni sistem

Ovom mjerom bi se osigurala 

cjelovita baza podataka za 

monitoring kao i izradu budućih 

studija odns.pripremu projekata 

koji bi trebali biti podloga 

osiguravanja finansijskih 

sredstava kod domaćih i EU 

fondova. 6,000.00 Budžet JP ViK

cijeli planski 

period

V2

Modernizacija (na postojećem 

sistemu: zamjena  starih I 

neefikasnih motora pumpi, 

ugradnja frekventnih 

regulatora, kompenzatora 

reaktivne energije i dr.)
Vodovodni sistem

Smanjenje potrošnje el.energije, 

smanjenje troškova održavanja, 

smanjenje gubitaka 60,000.00

Budžet Opštine i 

JP ViK

cijeli planski 

period

V3

Uvođenje SCADA 

(Supervisory Control And 

Data Acquisition ) sistema Vodovodni sistem

Energetski  efikasno upravljanje 

cjelokupnim sistemom 40,000.00

Budžet Opštine i 

JP ViK 2015

V4

Promocija uštede od strane 

potrošača na stambenom i 

komercijalnom nivou Vodovodni sistem

Ušteda u potrošnji električne 

energije i smanjenju gubitaka u 

mreži 3,000.00 Budžet JP ViK

cijeli planski 

period

OV1

Izrada preciznog katastra 

instalacije i razvoj prateće baze 

podataka 

Sistem odvodnje 

otpadnih voda

Ovom mjerom bi se osigurala 

cjelovita baza podataka za 

monitoring kao i izradu budućih 

studija odns.pripremu projekata koji 

bi trebali biti podloga osiguravanja 

finansijskih sredstava kod domaćih i 

EU fondova. 2,000.00 Budžet JP ViK 2015

OV2

Uvođenje SCADA 

(Supervisory Control And Data 

Acquisition) sistema

Sistem odvodnje 

otpadnih voda

Energetski efikasno upravljanje 

cjelokupnim sistemom 40,000.00

Budžet Opštine i 

JP ViK 2015

mjere koje se odnose na sistem upravljanja otpadom realizovaće se kroz lokalni plan upravljanja otpadom čije se usvajanje očekuje u toku 2014.god.

JT1

Uvođenje obaveznih gradskih 

linija za vrijeme trajanja ljatnje 

turističke sezone javni transport

Smanjena potrošnja goriva

30,000.00 Budžet Opštine 

cijeli planski 

period

JT2
Uvođenje pomorskih 

međugradskih linija javni transport
Smanjena potrošnja goriva

300,000.00 EU fondovi

cijeli planski 

period

VZ1

Informativna kampanja

o EE ponašanju u

saobracaju i demonstrativne

(pilot) aktivnosti vozila u vlasništvu 

opštine i JP

Smanjena potrošnja goriva

3,000.00 Budžet Opštine 

cijeli planski 

period

VZ2

Implementacija EE 

kriterijuma

kod javnih

nabavki vozila vozila u vlasništvu 

opštine i JP

Smanjena potrošnja goriva

20,000.00

Budžet Opštine i 

JP 

cijeli planski 

period

932,300.00


