Трећи акциони план за енергетску ефикасност Републике Србије за период до 2018. године
На седници одржаној 29. децембра 2016. године Влада је усвојила Трећи акциони план за енергетску
ефикасност Републике Србије припремљен је за период до 2018. године (у даљем тексту: 3. AПEE).
Носилац 3. АПЕЕ је Министарство рударства и енергетике.
3. AПEE садржи извештај о досадашњим резултатима уштеда финалне енергије и статусу
реализације појединих мера дефинисаних у оквиру 2. AПEE, циљеве за уштеду финалне енергије у
2018. години и мере за њихово достизање. Поред тога 3. AПEE по први пут даје и мере ЕЕ у
секторима производње и дистрибуције енергије са проценама смањења потрошње примарне
енергије као и неке могућности за примену мера у сектору пољопривреде, а даје и планове у вези са
транспоновањем и имплементацијом Директиве 2012/27/EU о енергетској ефикасности (у даљем
тексту: EED).
Циљ предвиђене укупне уштеде енергије у 2018. години, како је утврђено у оквиру 1.АПЕЕ износи
0,7524 Mtoe, што представља 9% референтне потрошње енергије у 2008. години. У 3.АПЕЕ су
приказани секторски и општи циљеви за 2015. и 2018. годину са оствареним уштедама енергије
према најновијим подацима и проценом очекиваних уштеда енергије у 2018. години. Процењује се
да су закључно са 2015. годином остварене уштеде од 0,37 Mtoe, што представља 93% уштеда
предвиђених за период од 2010. до 2015. године односно око 50% циља који треба остварити
закључно са 2018. годином.
Иако је за период од 2016. до 2018. године предвиђен најзахтевнији циљ уштеда од 0,3824 Mtoe или
око 50% укупног циља за период од 2010. до 2018. године, процена могућих уштеда указује на то да
у 2018. години циљ може бити остварен, уз услов да већина мера буде у потпуности имплементирана
у предвиђеним роковима, да се додатно појачају капацитете за спровођење АПЕЕ и обезбеди
инвестирање најисплативијих мера.
Један од кључних разлога за достизање циља у претходном периоду је успешна имплементација
мера енергетске ефикасности нарочито у сектору домаћинства и јавном и комерцијалном сектору.
Тако се показало да највећи утицај на достизање циља имају системске мере које обухватају велики
део секторске потрошње као нпр. изградња више од 1.800.000 m2 објеката годишње, у секторима
домаћинства и јавном и комерцијалном, по новим прописима; продаја ефикасних уређаја; замена
старих возила новим итд. Значајан извор уштеда у новом АПЕЕ је сектор саобраћаја где се предлажу
нове мере, док су неке старе повучене. У међувремену, створени су и регулаторни услови за примену
мера за које се очекује да дају значајне уштеде енергије у наредном периоду као на пример
успостављање система енергетског менаџмента.
На крају 3. АПЕЕ дата је табела са прегледом мера унапређења енергетске ефикасности по
секторима (сектор домаћинства, јавни и комерцијални сектор, сектор индустрије, сектор саобраћаја,
системи даљинског грејања, сектор за електроенергетику) са проценом потреба за финансирање и
могућим начинима финансирања.
Цео текст акционог плана можете наћи овде

