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Поштовани,

Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију Републике Српске, 
Фонд за заштиту животне средине и енергетску 
ефикасност Републике Српске и Њемачко друштво 
за међународну сарадњу (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit) - GIZ организују 
радионицу која ће се одржати у конференцијској 
сали у приземљу Административног центра Владе 
Републике Српске, Трг Републике Српске 1, Бања 
Лука, у понедјељак, 04. 04. 2016. годинe са 
почетком у 09.00 часова, на тему

 „Економски ефекти унапређења 
енергетске ефикасности у 
зградарству“

Циљ радионице је да се презентују сви ефекти 
унапређења енергетске ефикасности у 
зградарству, као и да се анализирају утицаји на 
привредну активност, незапосленост, фискални 
систем и др. Презентоваће се економетријски 
модели који су развијени у другим замљама за 
потребе анализе ефеката и планирања улагања у 
област енергетске ефикасности. Отвориће се 
дискусија о могућностима израде одговарајућег 
економетријског модела за потребе Босне и 
Херцеговине, као и о свим предусловима које је 
потребно испунити за успјешну примјену истог.

Предавачи су уважени стручњаци из ове области 
који су радили на више истраживања из области 
енергетске ефикасности и учествовали у изради 
модела за анализу економских ефеката у другим 
земљама, др Улрике Лер (Ulrike Lehr), Институт за 
истраживање економских структура (GWS-The 
Institute of Economic Structures Research), 
Њемачкаи господин Хектор Полит  (Hector Pollitt), 
Кембриџ економетрикс (Cambridge Economet-
rics), Уједињено Краљевство. Током радионице ће 
бити обезбијеђен симултани превод са енглеског 
језика на српски и обрнуто.

Позивамо Вас да својим учешћем допринесете 
што кориснијем и успјешнијем реализовању ове 
радионице у циљу информисаности о овој 
недовољно истраженој области у Републици 
Српској. 

Потребно је да Ваше учешће на радионици 
потврдите путем електронске поште на адресе 

d.ratkovic@mgr.vladars.net и 
beep1@mgr.vladars.net 

или телефона +387 (0)51 339 494 

(контакт особа Драгана Ратковић) 

најкасније до 01. 04. 2016. године те да нам 
доставите име и презиме и контакт податке 
Вашег/Ваших представника (број телефона и мејл 
адресу) који ће учествовати на овој радионици.

Срдачан поздрав 


