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Шта су предуслови за ефикаснију примену Одлуке о успостављању енергетског менаџмента у Краљеву ?

Недостаје нам „ рам за слику “ !

Донета Одлука о успостављању Система енергетског менаџмента у граду Краљеву јесте потез који 
,упркос кашњењу, охрабрује. Но ако ту одлуку посматрамо као кровни локални нормативни акт за ову 
област онда је сасвим јасно да је то , како смо већ писали , само први учињени корак. Да би се дошло 
до крајњих ефеката- смањења издвајања средстава из јавних прихода за енергенте неопходно је 
испунити много (пред)услова. Овом приликом желимо да нагласимо улогу локалне политичке елите 
која се , у годинама за нама, питањима заштите животне средине а посебно енергетике и енергетске 
ефикасности бавила спорадично и на махове. Углавном кроз испуњавање упућених захтева са врха 
државе или пак после некаквог екцеса са видљивијим последицама . А да би се ствари мењале у 
пожељном смеру и потребном брзином неопходно је да се , најпре, мењају навике те , локалне , 
политичко-управљачке елите која , за почетак , треба да успостави процедуре а да потом приступи 
дефинсању циљева, праћењу напредовања ,давању повртних информација ,подстицању 
самоиницијативе, и што је најважније,континуитетом у бављењу темама из области енергетике и 
енергетске ефикасности. Но већ сама седница Скупштине града Краљева , децемра 2016 године , на 
којо је донета Одлука о успостављању система енергетског менаџмента дала је и повода за 
размишљање да ли се овом послу приступило искрено или пак само да би се задовољила пука форма. 
Од мноштва разлога за бригу (сумњу) у намере управе града позабавићемо се ,овога пута, само са три 
чињенице. Једна је да је ,приликом усвајања одлуке изостала било какава расправа од стране 
одборника о самој одлуци али и адекватно објашњење пружено јавности и одборницима од члана 
Градског већа ресорно задуженог за питања енергетике о циљевима који се желе постићи 
успостављањем енергетског менаџмента на нивоу града. Друга, индикативнија, чињеница налази се у 
буџету града за 2017 годину усвојеном на истој седници а тиче се податка да тада усвојени буџет нема 
планиран ни један динар за програмске активности у области енергетске ефикасности. Додуше у 
буџету су , поред осталог , предвиђена и значајна средства од 232.000.00 динара за 
управљање/одржавање јавне расете која , према податцима , троши више од милион евра , на 
годишњем нивоу , за електричну енергију што јасно указује на њену енергетску неефикасност . То није 
јасно назначено као пројектна активност у буџетском програму енергетске ефикасности ,чак ни 
ребалансом буџета из октобра 2017 године којим је , у програму комуналне делатности позиција 
управљање/одржавање јавним осветљењем , увећана за додатних 51.400.000 динара. У том документу 
на то и многа друга отворене питања, а пре свега (не)постојање Пројекта реконструкције јавног 
осветљења  , које је , пре замене светиљки , имало преко 16 000 инсталисани светиљки од којих је 
половна живиних, а остатк натријумових и нешто мало лед светиљки. Овај број живиних светиљки је 
преполовљен заменом вршеном од 2004 године. 



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.

Донета Одлука о успостављању Система енергетског менаџмента у 
граду Краљеву јесте потез који ,упркос кашњењу, охрабрује. Но ако 
ту одлуку посматрамо као кровни локални нормативни акт за ову 
област онда је сасвим јасно да је то , како смо већ писали , само први 
учињени корак. Да би се дошло до крајњих ефеката- смањења 
издвајања средстава из јавних прихода за енергенте неопходно је 
испунити много (пред)услова. Овом приликом желимо да нагласимо 
улогу локалне политичке елите која се , у годинама за нама, 
питањима заштите животне средине а посебно енергетике и 
енергетске ефикасности бавила спорадично и на махове. Углавном 
кроз испуњавање упућених захтева са врха државе или пак после 
некаквог екцеса са видљивијим последицама . А да би се ствари 
мењале у пожељном смеру и потребном брзином неопходно је да се 
, најпре, мењају навике те , локалне , политичко-управљачке елите 
која , за почетак , треба да успостави процедуре а да потом приступи 
дефинсању циљева, праћењу напредовања ,давању повртних 
информација ,подстицању самоиницијативе, и што је 
најважније,континуитетом у бављењу темама из области енергетике 
и енергетске ефикасности. Но већ сама седница Скупштине града 
Краљева , децемра 2016 године , на којо је донета Одлука о 
успостављању система енергетског менаџмента дала је и повода за 
размишљање да ли се овом послу приступило искрено или пак само 
да би се задовољила пука форма. Од мноштва разлога за бригу 
(сумњу) у намере управе града позабавићемо се ,овога пута, само са 
три чињенице. Једна је да је ,приликом усвајања одлуке изостала 
било какава расправа од стране одборника о самој одлуци али и 
адекватно објашњење пружено јавности и одборницима од члана 
Градског већа ресорно задуженог за питања енергетике о циљевима 
који се желе постићи успостављањем енергетског менаџмента на 
нивоу града. Друга, индикативнија, чињеница налази се у буџету 
града за 2017 годину усвојеном на истој седници а тиче се податка да 
тада усвојени буџет нема планиран ни један динар за програмске 
активности у области енергетске ефикасности. Додуше у буџету су , 
поред осталог , предвиђена и значајна средства од 232.000.00 динара 
за управљање/одржавање јавне расете која , према податцима , 
троши више од милион евра , на годишњем нивоу , за електричну 
енергију што јасно указује на њену енергетску неефикасност . То није 
јасно назначено као пројектна активност у буџетском програму 
енергетске ефикасности ,чак ни ребалансом буџета из октобра 2017 
године којим је , у програму комуналне делатности позиција 
управљање/одржавање јавним осветљењем , увећана за додатних 
51.400.000 динара. У том документу на то и многа друга отворене 
питања, а пре свега (не)постојање Пројекта реконструкције јавног 
осветљења  , које је , пре замене светиљки , имало преко 16 000 
инсталисани светиљки од којих је половна живиних, а остатк 
натријумових и нешто мало лед светиљки. Овај број живиних 
светиљки је преполовљен заменом вршеном од 2004 године. 
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