Шта се (не) ради у Краљеву на примени Закона о енергетској ефикасности?

Важно је кренути, али је још важније кретати се !

Писали смо , већ , да је одлука Скупштине града Краљева из децембра 2016 о успостављању система
енергетског менаџмента „ нови почетак “ у јачању енергетске ефикасности . Тим потезом , поред
испуњења дела обавеза из Закона о ефикасном коришћењу енергије , који је на снази већ четри
године, локална самоуправа креће и у изградњу нормативних , организационих , кадровских и
финансијсксих предпоставки , на локалном нивоу , за остваривање основних циљева тог закона. То су ,
пре свега, креирање значајних уштеда у јавним финасијама а затим и значајан допринос одрживом
развоју локалне заједнице кроз јачање квалитета живота њених чланова у многим аспектима .Сада ,
годину дана касније , можемо констатовати да се на тај пут кренуло али да је , као и у многим другим
областима , то кретање недопустиво споро . Податак да је , рецимо, само у једном Одељењу градске
управе , за друштвене делатности , регистровано повећање трошкова за 12,2 % за набавку енергената
(дрва,пелет,лож уље, електрична енергија) у првих девет месеци ове године у односу на исти период
прошле ,2016 године, на свој начин указује на потребу јачања енергетске ефикасности. За ове намене
утрошено је , у поменутом периоду 2017 године , за све кориснике за које ,у буџетском смислу ,
одговара ово одељење 108.636.983,02 динара за разлику од прошлогодишњих 96.892.358,34 динара. О
колико је суми реч најбоље можемо схватити да је тих , више потрошених 11.744.624,68 динара ,
безмало једнако суми од 11.993.000,00 утрошеној за првих девет месеци за подршку мерама активног
запошљавања на триторији града. Пошто нема јединствене евиденције за трошкове енергената који се
подмирују из градског буџета можемо само нагађати колико је ,укупно, више дато за енергенте у 2017
због тога што се градска власт не бави озбиљно овим проблемом. И да се разумемо ту пре свега
мислимо на функционере и одборнике локалне самоуправе.
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Овај текст је објављен уз подршку града Краљева у оквиру пројекта „Информисани могу бити и ефикасни“.Садржај овог текста и ставови
изнети у њему искључива су одговорност КВ НОВОСТИ и ни на који начин не одражавају ставове и мишљења града Краљева.
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