Прпјекат
ИЗРАДА АКЦИПНПГ ПЛАНА ЗА ППДСТИЦАОЕ ППВЕЋАОА КПРИШЋЕОА ПБНПВЉИВИХ
ИЗВПРА ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
05. март
Међунарпдни дан Енерегетске ефикаснпсти
Енергетска ефикаснпст ппдразумева смаоеое пптрпщое енергије уз задржаваое кпмфпра,
живптнпг стандарда, нивпа прпизвпдое и/или екпнпмске активнпсти. Ущтеда енергије ппдразумева
некп пдрицаое, нпр. смаоиваое радне температуре прпстприје или маое кприщћеое впзила.
Одрицаое не знаши увек и смаоиваое квалитета живпта негп се врлп шестп свпди на раципналнп
кприщћеое енергије.
Светски дан енергетске ефикаснпсти 5. март, пве гпдине, пбележавамп, у складу са ппредељеоем
Опщтине, за интензивније кприщћеое пбнпвљивих енергетских ресурса, кап и примени мера и
енергетскп ефикасних технплпгија. Република Србија сваке гпдине издваја и скпрп удвпструшује
издвајаоа бучетских ппдстицајних средстава, за пптребе кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије и
енергетске ефикаснпсти. Све вище ппдстицајних средстава кпристи се из Фпндпва Еврппске уније и
на дпбрпм смп путу да за прпизвпднју и укупне енергетске пптребе Србије, 27% буде енергија
дпбијена из пбнпвљивих извпра.
У тпку је реализација Прпјекта Израда Акционог плана за подстицање повећања коришћења
обновљивих извора енергије на територији општине Бачка Паланка, суфинансиранпг пд стране
Ппкраjинскпг секретаријата за регипнални развпј, регипналну сарадоу и лпкалну сампуправу.
Прпјекат предвиђа израду Акципнпг плана за ппдстицаое ппвећаоа кприщћеоа пбнпвљивих
извпра енергије шије је фпрмулисаое и усвајаое предвиђенп Стратегијпм пдрживпг развпја
ппштине Бачка Паланка у перипду 2014-2020 – Акципним планпм за пбласт заштите живптне
средине и енергетскае ефикаснпсти.
Прпјекат треба да дппринесе реализацији пбавеза лпкалне сампуправе,изврщеоу закпнских
пквира ущтеде енергије пд 1% гпдищое.
Опщти циљ прпјекта, је ппдрщка развпју ресурснп ефикасне лпкалне заједнице крпз ппдстицаое
ппвећаоа упптребе пбнпвљивих извпра (ОИЕ) енергије у Опщтини Башка Паланка.
Кппрдинацију прпјекта ће врщити тим састављен пд стушоака за пбласт енергетске ефикаснпсти
и пбнпвљиве извпре енергије (ОИЕ) кпјим рукпвпди енергетски меначер ппщтине у сарадои са два
сппљна експерта за ОИЕ.
Прпјекат треба да пмпгући, пдрживп кприщћеое лпкалних ресурса и ппстепенпг смаоеоа
директне зависнпсти пд сппљних фактпра, у смислу распплпживпсти и експлпатације ресурса.
Одрживп кприщћеое лпкалних пбнпвљивих ресурса ће пмпгућити смаоеое енергетске зависнпсти
лпкалне сампуправе, и свих пптенцијалних кприсника прпјекта, пд кпнвенципналних сппљних извпра
енергије, пмпгућити ущтеду енергије и екпнпмску кприст у смислу смаоеоа издвајаоа из бучета за
енергенте. Привредним предузећима ће смаоеое издатака пмпгућити ефикасније и прпфитабилније
ппслпваое а цивилнпм сектпру ппбпљщаое услпва за живпт и раст живптнпг стандарда.
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