Програм остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са
пројекцијама до 2030. године за период од 2017. до 2023. године
Влада је на седници одржаној 26. октобра 2017. године усвојила Уредбу о утврђивању
Програма остваривања Стратегије развоја енергетике (ПОС), који дефинише мере, пројекте и
активности које је потребно спровести за период од шест година за све области енергетике:
електрична енергија, топлотна енергија, обновљиви извори енергије, угаљ, нафта, природни гас и
енергетска ефикасност. Носилац Програма је Министарство рударства и енергетике.
ПОС обухвата следећа поглавља:
 Начин дефинисања стратешких енергетских пројеката и неопходне активности у вези са
доношењње, одлуке о томе да је неки пројекат стратешки и основне обавезе Владе Републике
Србије, министарстава и Агенције за енергетику у вези са стратешким енергетским пројектима;
 Преглед мерљивих циљева и индикатора њиховог остварења које је потребно остварити, листу
мера, активности и пројеката по областима за остваривање постављених циљева, узимајући у
обзир и заштиту ђивотне средине и енергетску ефикасност за сваку област;
 Одређивање приоритета пројеката вршено је на основу Методологије за селекцију и
приоритизацију инфраструктурних пројеката, коју је усвојила Влада. Методологија је
коришћена за оцену пројеката из претходног поглавља а који нису били на Јединственој листи
приоритетних инфраструктурних пројеката. Дат је предлог допуне Јединствене листе
приоритетних инфраструктурних пројеката, чија се ревизија очекује у 2018. години. Избор и
анализа пројекта који су предмет ПОС-а вршена је у складу са препознатим индикаторима
остварења циљева дефинисаних у Стратегији развоја енергетике. Током овог процеса закључено
је да су неки стратешки циљеви потцењени у систему оцењивања дефинисаног критеријума за
процену стратешке релевантности пројеката у области енергетике, па је извршено
редефинисање система оцена, параметара за оцењивање и тежинских фактора. Дата је ранг листа
пројеката разматраних у оквиру ПОС-а. За сваки пројекат представљени су одговорни субјекат,
кратак опис пројекта, кратак преглед стратешких приоритета Стратегије развоја енергетике
којима пројекат доприноси, припремљеност планске и техничке документације за реализацију,
информација о томе да ли су обезбеђени извори за финансирање пројекта, преглед основних
ризика по реализацију пројекта, вредност пројекта и период реализације.
Програмом није дефинисан механизам за праћење и извештавање, односно није одређен
начин извештавања о резултатима спровођења Програма, нити је наведено ко је дужан кога да
извештава у ком временском периоду о спровођењу утврђених мера и активности.
Цео текст програма можете наћи овде

