Да би смо примењивали норму треба да је знамо и разумемемо

Један од разлога непримењивања прописа о енергетској ефикасности , поред осдуства израженије
политичке воље доносилаца одлука на локалном нивоу , је и непознавање нормативног оквира који
уређује ту материју на нивоу локалне самоуправе. Нормативни оквир који омогућава сет
административних мера (прописа) у граду као ЈЛС детерминисан је Законом о ефикасном коришћењу
енергије (Сл.гласник 25/2013) као и са још 29 подзаконских аката (5 уредби,24 правилника) од којих се 1
уредба и 11 правилника односе директно на систем енергетског менаџмента.Овако обина количина
прописа и њихова вертикална и хоризонтална нехармонизованост представљау објективну отежавајућу
околност али у ситуацији када изостаје било какава иницијатива да се број прописа смањи или
хармонизује успешније исти се морају примењивати.Јер, придржавање и лоше норме је боље него
непоступање по већ важећој. По Закону о ефикасном коришћењу енергије (Сл.гласник бр 25/2013) у чл. 5
енергетска ефикасност се дефинише као „ однос између оствареног резултата у услугама,добрима или
енергији и за то удрошене енергије“ што упућује на потребу егзактијег мерења и прецизнијег исказивања
обима услуга пружених од стране чинилаца –обвезника система енергетског менаџмента у граду Краљеву
а што је ,тренутно , тешко исказати осим у случајевима ЈЕП Топлана , ЈП Водовод и делом у ЈП Чистоћа. Јер ,
у „Топлани“ прате и мере параметре утрошене количине енергената и произведене топлотне енергије, у
Водоводу мере количине произведене
воде за пиће али је не исказују у односима
са утрошеном енергијом у разним њеним
облицима ,док се у „Чистоћи “ зна
количина прикупљеног комуналног
отпада и трошкови енергената али због
диверзификоване делатности и трошења
енергије и у тим делатностима нема
исказаних упоредних података на нивоу
целог предузећа у односу обим пружених
услуга-утрошена енергија. Иако је Закон о
ефикасном коришћењу енергије на снази
већ четри године град Краљево , као и
нажалост већина ЈЛС у Србији, нема свој
Програм енергетске ефикасности
предвиђен чланом 10 поменутог закона у
коме се каже: „Јединица локалне
самоуправе, као обвезник система
енергетског менаџмента, доноси програм
енергетске ефикасности, у складу са
Стратегијом и Акционим планом. Програм
из става 1. овог члана доноси се на период
од три године.“
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Констатације о (не)спровођењу члана 10. Закона о ефикасном коришћењу енергије могу се
„преписати“ и за члан 12 који се односи на План енергетске ефикасности обвезника система
енергетског менаџмента а који гласи: „План енергетске ефикасности који доноси јединица локалне
самоуправе, односно други обвезник система енергетског менаџмента детаљније разрађује мере и
активности из програма из чл. 10. и 11. овог закона, а садржи нарочито: мере и активности којима се
предвиђа ефикасно коришћење енергије, носиоце и рокове за спровођење планираних активности,
очекиване резултате за сваку од мера, односно активности, финансијске инструменте (изворе и начин
обезбеђивања) предвиђене за спровођење планираних мера.
План из става 1. овог члана доноси се на период од једне године. Да би се законом и другим
стратешким документима националног и локалног нивоа пројектовани циљеви у области енергетске
ефикасности и остварили неопходно је да сви актери-чиниоци система енергетског менаџмента у
граду Краљеву буду , на адекватан начин, информисани о норми која их обавезује на одређено
поступање и понашање.

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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