За функционисање СЕМ-а поред норме требају и средства

Закон о ефикасном коришћењу енергије омогућава чланом 63. конституисање посебног буџетског фонда и
посебне финансијске и друге подстицаје, као и коришћење средстава из постојећих сопствених фондова за
реализацију пројеката и других активности за ефикасно коришћење енергије на својој територији, што се у
случају града Краљева недовољно користи а и када се то ради, као у најновијем примеру реконструкције
јавног осветљења , ради се без предходно донетих програма и планова енергетске ефикасности чиме се ,
на известан начин, пренебегава компатибилност система енергетског менаџмента са
окружењем.Предуслов увођења енергетског менаџмента осим законске регулативе је „политичка“одлука
органа управљања да покрене цео процес што је у случају града Краљева ,ваљда, урађено усвајањем већ
поменуте Одлуке о успостављању система енергетског менаџмента из децембра 2016. Али овај процес је
,чини се, опет ушао у фазу застоја што је јасно из чињенице да још увек није именован Савет за енергетску
ефикасност на нивоу града као ЈЛС иако је чланом 4 Одлуке о успостављању система енергетског
менаџмента (Сл.гласник града бр 35/2016) одређен његов састав а чланом 9 исте Одлуке јасно дефинисан
рок за његово именовање. У 2017 години на програмској позицији буџета за енергетску ефикасност није
планиран ни један динар док је предлогом буџета за 2018 годину на позицији Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије планирано скромних 3.100.00 динара за енергетски менаџмент.Но и то је
,свакако, обећавајући искорак. Додуше велика средства опредељена су и у буџету 2017 и предлогом
буџета за 2018 за замену старих сијалица штедљивим лед сијалицама али на позицији комуналиних
делатности у делу који је назван управљање/одржавање јавним осветљењем града у износу од
247.036.175 динара ако је за исте намене у 2017 години било планирано 232.000.000 да би , за првих девет
месеци , било утрошено тек 92.043.741,93 динара.
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Чини се да је овако дефинисан редослед потеза у делу спровођења мера за јачање енергетске
ефикасности на нивоу града Краљева доста палијативан и да су се та средства могла искористити са
више ефеката било на другим програмима било унутар програма Енергетска ефикасност и обновљиви
извори енергије. И на овом примеу је јасно да је,палијативност у дефинисању приоритета поступања
била могућа захваљујући деломи и неадекватном информисању и уопште слабој комуникацији на
релацији менаџмент града - грађани и чиниоци система енергетског менаџмента у граду.Прети реална
опасност да са оваквом праксом буде настављено изостане ли адекватније информисање и
комуникација између чинилаца система енергетског менаџмента у граду али и адекватијег
информисања и едукације грађана о томе шта је енергетска ефикасност и чиме се све она може
јачати.Јер, више је него јасно да се у овој области почетни резултати могу остварити и без значајних
улагања ,већ и променом понашања.

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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