Национални акциони план за коришћење обновљивих извора енергије Републике Србије
Влада Републике Србије је 04. јуна 2013. године усвојила Национални акциони план
за коришћење обновљивих извора енергије Републике Србије (НАПОИЕ). НАПОИЕ је
документ којим се подстиче инвестирање у област обновљивих извора енергије (ОИЕ), а у
коме су утврђени циљеви коришћења обновљивих извора енергије до 2020. и начин
њиховог остварења.
НАПОИЕ је настао између народне обавезе коју је Република Србија преузела 2006.
„Законом о ратификацији уговора о оснивању Енергетске заједнице између Европске заједнице
и Републике Албаније, Републике Бугарске, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше
југословенске Републике Македоније, Републике Црне Горе, Румуније, Републике Србије и
Привремене мисије Уједињених Нацијана Косову у складу са резолуцијом 1244 Савета
безбедности уједињених нација“ (2006). Република Србија је, потписивањем овог уговора,
прихватила да примени различите директиве у области обновљивих извора енергије.
Чланом 52. Закона о енергетици предвиђено је да министарство надлежно за послове
енергетике прати спровођење Националног акционог плана и о томе доставља Влади
годишњи извештај. Стално ажурирање плана је неопходно и због припреме одговарајућих
извештаја о оствареном напретку спровођења Националног акционог плана, а који се
достављају Секретаријату Ен З (члан 15. Одлуке Министарског савета Ен Зод 18. октобра 2012.
године).
Република Србија је, у складу са Директивом 2009/28/Е3 и Одлуком Министарског
савета Енергетске заједнице (18/10/2012), себи поставила амбициозан циљ од 27% ОИЕ у
бруто финалној потрошњи енергије у 2020. години, и с тим у вези донела је читав низ закона,
пописа и административних одредби, што је још једна њена обавеза до краја 2013.године,
проистекла из Одлуке Министарског савета Енергетске заједнице.
Национални акциони план поставља националне циљеве за учешће енергије из
обновљивих извора енергије у сектору саобраћаја, електричне енергије и грејања и хлађења до
2020. године.
Такође, акциони план предвиђа адекватне мере које треба да се предузму за постизање
националних циљева, укључујући сарадњу између локалних, регионалних и националних
власти, као планиране пројекте заједничке сарадње између земаља чланица Ен З за достизање
њихових обавезујућих националних циљева.
Имајући у виду да је Акциони план припреман за период до 2020. године, и да се
пројекције производње енергије коришћењем ОИЕ заснивају на претпоставкама са великим
бројем променљивих фактора (прогнозе економског развоја земље, прогнозе развоја
енергетског тржишта и слично), може се јавити проблем одступања података приказаних у
акционом плану у односу на реализоване. Све то намеће потребу за сталним ажурирањем, и
унапређивањем овог акционог плана у складу са приоритетима Републике Србије у сектору
енергетике.
Буџетски фонд за унапређење енергетске ефикасности основанје Законом о ефикасном
коришћењу енергије ради евидентирања средстава намењених финансирању послова ефикасног
коришћења енергије – ефикасним коришћењем обновљивих извора енергије сматра се
производња електричне, односно топлотне енергије, под условом да се произведена
електрична, односно топлотна енергија, користе за сопствене потребе.
Цео текст стратегије можете наћи овде

