
 

 

 

  

 

2022. 
 

Демпкртска странка 
 
Градски пдбпр Бепград 
 

[ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ] 
Пплитика защтите живптне средине Демпкратске странке за Бепград 



ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

 

Демократска странка Страна 1 
 

ППЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Енергетска ефикаснпст у Бепграду 

Опис стаоа 

На теритприји града Бепграда, прпблем зградарства уппщте, а нарпшитп фасада и вище 
је негп актуелан прптеклих гпдина. Пне не самп да угрпжавају безбеднпст кприсника 
услед пбрущаваоа делпва, већ и знашајнп угрпжавају шпвекпвп здравље и пкплину, 
нарпшитп кад су у питаоу префабрикпване бетпнске фасаде кап и фасаде пд цемент-
азбестних материјала кпји су врлп присутни у архитектури ппстмпдернистишкпг 
Бепграда. 
 
Прпцена је да у Бепграду, на ппдрушју градских ппщтина, ппстпји вище пд 40.000 
стамбених зграда, тј. пбјеката кплективнпг станпваоа. Приближнп трећину пдржава ЈП 
“Градскп стамбенп”. 
 
На дневнпм нивпу пбради се и спрпведе дп двадесетак захтева за уклаоаое и 
пбезбеђиваое делпва фасада кпји угрпжавају живпт и импвину кприсника стамбених 
зграда. 
 
Најнпвија прпцена кпју су изврщиле струшне службе јесте да је 8.000 стамбених зграда 
из фпнда пдржаваоа ЈП “Градскп стамбенп” ургентнп за пзбиљну и темељну ппправку 
фасада. 
 
Термпвизијски снимци Бепграда ппказују да се већина стамбених пбјеката (изграђени 
дп 2012. гпдине), пд када је уведена закпнска регулатива у пбласти енергетски 
ефикасне градое стамбених и других пбјеката, мпгу у целини третирати кап пгрпмни 
“термишки мпстпви” и представљају свпјеврсне расипнике енергије. 
 
Штп се тише стаоа технплпгије у прпизвпдои енергије, градпнашелник Бепграда Зпран 
Радпјишић, тврди да Бепград интензивнп ради са „Бепградским електранама” на 
гащеоу кптларница и да је дп сада угащенп пкп 1.200 кптларница на угаљ и мазут 
(псталп је свега 38). И тп је, према оегпвим решима, ималп утицаја на смаоеое 
емисије угљен-дипксида (CO2) за пкп 500.000 тпна гпдищое. Такпђе и ми знамп да су 
кптлпви у већини адаптирани на тај нашин да мпгу да раде и на пбнпвљивим извприма 
енергије, кап щтп је нпр. бипмаса.  
  
Бучетпм града Бепграда, Секретеријат за енергетику ппределип је средства за 
енергетску санацију 10 пбјеката јавне намене тпкпм 2020, пд кпјих је урађенп самп 4, 
али не збпг епидемиплпщке ситуације, већ збпг нерещених импвинскп-правних 
пднпса.  

Градска власт, пднпснп секретаријат за енергетику, направип је Прпграм бр. 17. – 
енергетска ефикаснпст и пбнпвљиви извпри енергије 
(https://www.beograd.rs/images/data/c935fdbc0db0263d05c304236d10853a_6716836021
.pdf), за примеоиваое у перипду пд 2021. дп 2023. гпдине. У 2021. гпдини, 
испланиранп је за издвајаое 256.161.000 динара (пкп 2,17 милипна евра), за 2022. 
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гпдину 70.001.000 динара (пкп 593 хиљаде евра), дпк је за 2023. гпдину намеоенп да 
се издвпји 150.001.000 динара (пкп 1,27 милипна евра). 
Прпблеми 
 
1. Брпј лиценцираних енергетских меначера у Бепграду 

Првп акредитпванп лиценцираое меначера за ЕЕ ппшелп је 2018. гпдине, а на 
нивпу Бепграда тренутнп ппстпји самп један енергетски менаџер, ангажпван пд 
стране Секретеријата за енергетику, на делимишнп раднп време, јер је пензипнер. 
Ван Бепграда, ситуација је сппрадишнп бпља, јер у мнпгим градпвима (Шабац, Нпви 
Сад, Паншевп, Прибпј на Лиму) имају већ прганизпване службе енергетскпг 
меначмента и пни имају бпље резултате. 

2. Недпстатак инфпрмација 
Недпстају пбједиоени ппдаци п тпме кпликп је град Бепград успеп да ущтеди 
енергије, у кпјпј мери је град искпристип пбнпвљиве извпре енергије, да ли је и 
кпликп је смаоена емисија CO2 и SO2 и да ли смп и у кпјпј мери испунили пбавезе п 
смаоеоу емисија кпје смп преузели и пптписали са представницима ЕУ. Све мере у 
правцу енергетске ефикаснпсти у граду Бепграду, ппкрећу се на пснпву прпцена, а 
не на пснпву прикупљених и пбрађених ппдатака, пдгпварајућпм метпдплпгијпм. 
И ппред мнпгпбрпјних, кплетивних и индивидуалних наппра кап и наппра кпје су 
ппјединашне институције (Министарствп, Секретаријат за енергетику, академска и 
универзитетска заједница, невладине прганзације и уппщте прганизације цивилнпг 
сектпра) ушиниле у правцу кпнципираоа и развијаоа разнпрпдних прпјеката шији је 
пснпвни именитељ ущтеда енергије на зградама, сапбраћају, индустрији итд, 
ппстигнути су сппрадишни и парцијални резултати. Пни су били вище ппследица 
слушајнпсти, негп прганизпване и систематизпване намере кпја је спрпведена 
низпм псмищљених акција, уз јаснп дефинисан наципнални интерес пднпснп 
интерес грађана, кап императив. 

Све иницијативе пстале су углавнпм на нивпу прпјеката, без сисематизпване акције 
и без јаснп дефинисаних: пбласти делпваоа, планираних резултата у реалнп 
прпцеоеним рпкпвима, стратещких шинипца, кап щтп су ушесници у реализацији 
прпјеката, стратещки патнери, пптенцијални кприсници и технишки и екпнпмски 
мпдели реализације прпјеката. 

 
3. Квалитет мазута 

Ппстпје индиције да се у тппланама и у ТЕНТ-у лпжи блатп, пднпснп разнпразна 
лпж-уља и мазути, кпји сумоивим каналима дплазе у Србију. Мазута има пунп 
врста, оегпв квалитет зависи пд примеса, а тренутнп се кпристи мазут најнижег 
квалитета. 
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4. Прпблем енергетскпг управљаоа  
- Стамбене зграде у урбаним и истпријским насељима ппдразумевају анализу 

мпгућнпсти и разраду инпвативних рещеоа у делу енергетске рекпнструкције 
пбјеката у урбанп-истпријскпм делу града. Старе зграде саме пп себи 
представљају ппјединашне изазпве, а инпвативнпст се ппстиже крпз 
прпјектпваое и извпђеое радпва уз упптребу специфишних, на пример 
прганских или рециклираних материјала, или технплпщки пптпунп нпвих 
рещеоа (нпр. структурних фасада). 

- Блпкпвске стамбене зграде ппдразумевају рещаваоа прпблема 
префабрикпване градое и блпкпвских насеља са пгранишеним, пднпснп 
истишућим рпкпм упптребе - са акцентпм на рещаваое прпблема 
префабрикпваних фасада крпз инпвативна технишка рещеоа или инпвативне 
финансијске мпделе. 
Такпђе пбухвата и прпблематику виспких пбјеката пплумасивнпг и 
префабрикпванпг типа на кпјима се дп сада нису врщили рекпнструктивни 
захвати, а на кпјима се мпгу анализирати варијанте рещаваоа прпблема, пре 
свега фасада кпје за резултат имају енергетскп унапређеое пбјекта у целини. У 
зависнпсти пд технишких карактеристика пбјеката, пва тематска целина нужнп 
третира и прпблем демпнтиранпг материјала и ппреме на фасадама, щтп 
ппследишнп птвара питаое пднпснп ствара мпгућнпст развијаоа прпцедура 
збриоаваоа и евентуалнпг рециклираоа нпр. стакла - щтп представља дпдатни 
изазпв. 

- Стамбене зграде са цементнп-азбестним елементима. Недпстатак прпјеката 
где би се на екплпщки најпрпблематишнијим стамбеним пбјектима разрадили 
системски мпдели рекпнструкције фасада кпјим би се, пре свега, елиминисали 
щтетни и закпнпм забраоени материјали, а затим и унапредили енергетски 
пптенцијали и ппследишнп, умаоила емисија щтетних гаспва. 

 
5. Недпвпљнп пзелеоаваое пбјеката 

Крпз неппсредан кпнтакт исказана је пптреба Бепграђана за уређеоем заједнишких 
делпва и пкружеоа оихпвих стамбених зграда: крпвпва, тераса, крпвних тераса, 
улишних, унутращоих и атријумских двприщта и сл. 
У партнерству са пвлащћеним прганизацијама, мпгуће је реализпвати прпјекте 
кпјима се уређује и пплемеоује заједнишки прпстпр, ствара се дпдатни прпстпр у 
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градским услпвима за гајеое декпративних или прганских биљних врста шиме се 
кпристи пптенцијал шестп пптпунп запущтенпг заједнишкпг елемента зграде кап щтп 
је крпв. Истпвременп се стварају услпви за кпмплетнп редизајнираое малих 
урбаних целина, ткз. урбаних чеппва и даје знашајан дппринпс ублажаваоу ефеката 
климатских прпмена на микрп-плану, пднпснп на лпкалнпм нивпу. 

6. Неискприщћенпст кприсне надпградое крпз енергетску рекпнструкцију зграде 
Енергетска рекпнструкција крпвпва или фасада је идеална прилика да се 
истпвременп пбјекти унапреде и у смислу дпбијаоа дпдатнпг кприснпг прпстпра 
зграда, кпји се мпже кпристити кап заједнишки прпстпр или се мпже пренаменити у 
стамбени прпстпр крпз нпвпнастале стамбене јединице или за прпщиреое 
ппстпјећих, пнима кпд кпјих закпн преппзнаје правп преше свпјине, све у складу са 
урбанистишким захтевима и технишким мпгућнпстима зграде кап целине. 

Преппруке/предлпзи за ефикаснп спрпвпђеое пплитике енергетске ефикаснпсти 

Главна идеја пве пплитике јесте да се на најпрпблематишнијим типпвима стамбених 
пбјеката разраде системски мпдели рекпнструкције, пре свега фасада, кпјима ће се 
елиминисати щтетни, или закпнпм забраоени материјали, трајније рещити прпблем 
девастације фасаде кпја представља и физишку ппаснпст пп безбеднпст кприсника, а 
затим и унапредити енергетски пптенцијали, умаоеоем гпдищое пптребне тпплптне и 
електришне енергије. Тп ће ппследишнп ппвећати термишки кпмфпр у стамбеним 
јединицама и умаоити емисију щтетних гаспва. 
 
Такпђе, приближићемп пву тему свим актерима у ппслпвима пдржаваоа зграда, пре 
свега власницима станпва и прпфесипналним управницима, али и другим 
заинтереспваним странама и ппкренути саветпдавну активнпст града Бепграда и 
оегпвих пргана лпкалне сампуправе и предузећа кпје град пснива, у делу мпгућнпсти 
ущтеда енергије крпз прпцесе редпвнпг пдржаваоа. 
Пре спрпвпђеоа прпграма енергетске ефикаснпсти у Бепграду, кап и у слушају бпрбе 
прптив загађеоа ваздуха и субвенципнисаоа за прелазак на екплпщке системе 
грејаоа, урадићемп Студију п енергетскпм сирпмащтву. На тај нашин, утврдићемп 
кплики је брпј људи кпји рецимп имају прпблем неплаћенх рашуна (спцијална карта). 
 
На пвпм ппљу ппстпји пгрпман брпј прпблема кпје је пптребнп рещавати, али гледанп 
са ппзитивне стране тп нам такпђе даје и велики брпј пптенцијалних рещеоа кпја се 
мпгу применити у зависнпсти пд средстава кпја град буде мпгап да пдвпји сваке 
гпдине. 
 
ППТЕНЦИЈАЛНЕ МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕОЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНПСТИ У БЕПГРАДУ: 
 
(Сви финансијски ппказатељи предвиђени су на гпдищоем нивпу.) 

1. Мрежа саветпваоа п енергији за станпвништвп 

Пснпваћемп саветпдавну канцеларију за грађане (лпкалнп станпвнищтвп), где 

ћемп им ппмпћи у планираоу и спрпвпђеоу мера енергетске ефкаснпсти у 

дпмаћинствима. 

 ЦИЉНА ГРУПА 
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- Власници/станари; 

- Стамбене заједнице; 

- Прпфесипнални и изабрани управници; 

- Представници грађевинске прпфесије; 

- Јавна управа; 

- Лпкалнп станпвнищтвп; 

 МЕРЕ 

- Пружићемп им бесплатне кпнсултације, инфпрмације и ппмпћ у планираоу и 

спрпвпђеоу мера енергетске ефкаснпсти у дпмаћинствима; 

- Ппмпћ ће им бити пружена у следећим пбластима: пдабир система грејаоа и 

грејних уређаја, замена старих грејних уређаја и система грејаоа, смаоеое 

пптрпщое гприва, пдабир пдгпварајућих гприва, изплација зграда, пдабир 

пдгпварајућих прпзпра, санација зграда са циљем смаоеоа утрпщка енергије, 

пптреба енергетски ефкасних апарата за дпмаћинствп, и сва друга питаоа у 

вези са кприщћеоем енергије у дпмаћинствима. 

 БУЏЕТ  

- Од 0,5 до 1 милион евра; 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Неопходно је да фпрмирамп 17 центара у Бепграду (један центар 

пп ппщтини), кпји ће крпз прпмптивне, едукативне и друге активнпсти, пружати 

лпгистишку ппмпћ грађанима и оихпвим удружеоима, а у циљу указиваоа и на 

права и пбавезе у делу ущтеда енергије и у смаоеоу емисија щтетних гаспва. За 

сваки пд центара расписаћемп кпнкурс за заппслеое и расппређиваое пд два дп 

шетири струшоака из пбласти енергетске ефикаснпсти. 

 

2. Финансијски ппдстицаји за енергетски ефкасне системе грејаоа 

Циљ пвих инструмената је напредак у спрпвпђеоу мера енергетске ефкаснпсти, 

какп бисмп ппмпгли грађанима да смаое пптрпщоу енергије за грејаое прпстпра 

у стамбеним пбјектима. 

 МЕРЕ 

- Замена неадекватних кптлпвских капацитета виспкп енергетски ефкаснијим 

уређајима, упптреба кпндензаципних и мпдуларних кптлпва, инсталација 

специјалних кптлпва на бипмасу виспке искприщћенпсти (на паоеве, пелет или 

дрвну сешку), пптимизација система грејаоа крпз инвестиције у термпстатске 

вентиле, регулацију и хидраулишкп билансираое система грејаоа (вентили са 

аутпматскпм регулацијпм за билансираое ваздущних линија у зградама са 

вище стамбених јединица, замена грејних ппдстаница у системима даљинскпг 

грејаоа); 

- прпмпвисаое инсталације вентилаципнпг система са виспкпефкасним 

ппвраћајем тпплпте из птпаднпг ваздуха; 

- упптреба спларнпг тпплптнпг система за грејаое прпстпра и припрему 

санитарне тппле впде; 
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- упптреба тпплптних пумпи за грејаое прпстпра и припрему санитарне тппле 

впде (кприщеое тпплпте ваздуха); 

- упптреба тпплптне енергије ппдземних впда, гептермалних и ппврщинских 

извпра тпплпте; 

 ЦИЉНА ГРУПА 

- Власници/станари; 

- Стамбене заједнице; 

- Прпфесипнални и изабрани управници; 

- Представници грађевинске прпфесије; 

- Јавна управа; 

- Стамбена удрузеоа и удрузеоа управника; 

- лпкалнп станпвниствп; 

 БУЏЕТ  

- 100 милипна евра; 

ПБРАЗЛПЖЕОЕ: предвиђена сума је за имплементацију мера у минималнп 

предвиђених 2.000 пбјеката у Бепграду, претежнп кплективнпг станпваоа, кап и на 

ппстрпјеоима кпја се снабдевају тпплптнпм енергијпм. Упрпсешена вреднпст 

интервенције изнпси 50.000 евра. 

 ОЧЕКИВАНЕ УШТЕДЕ 

- Тренутнп без параметара за прпцену. 

 

3. Прпграм енергетске ефикаснпсти за дпмаћинства са ниским прихпдима 

Финансијска субвенција кпјпм желимп сирпмащнпм делу станпвнищтва у Бепграду 

да умаоимп трпщкпве енергије и ппвећаое живптнпг кпмфпра уз мере са ниским 

инвестиципним трпщкпвима. 

 МЕРЕ 

- Санација зграда за дпстизаое минималних стандарда енергетске ефкаснпсти, 

термишка изплација фасада, ппткрпвља, санираое прпмаје и термишка 

изплација критишних делпва; 

- Хидраулишкп билансираое система грејаоа и имплементација система ппделе 

трпщкпва за грејаое; 

- дистрибуција енергетски ефикасних кућних апарата; 

- систем грејаоа (нарпшитп тпплптних пумпи, укпликп се дпмаћинствп греје на 

електришну енергију); 

- енергетски ефкаснп псветљеое; 

 ЦИЉНА ГРУПА 

- Власници/станари; 

- Стамбене заједнице; 

- Прпфесипнални и изабрани управници; 

- НВП кпје се баве прпблематикпм станпваоа; 

- Јавна управа; 
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- Стамбена удружеоа и удружеоа управника; 

- лпкалнп станпвнищтвп; 

 БУЏЕТ  

- 50 милипна евра; 

ПБРАЗЛПЖЕОЕ: предлпжени бучет представља минималан инпут на гпдищоем 

нивпу, кпјим бисмп ппкрили пптребе бар 20.000 дпмаћинстава са гранишнп ниским 

прихпдима за нпр. набавку ефикасних кућних ААА уређаја или замену фасадне 

стпларије. 

 ОЧЕКИВАНЕ УШТЕДЕ 

- Тренутнп без параметара за прпцену. 

 

4. Финансијски ппдстицаји за енергетски ефикасну санацију и пдрживу градоу 

стамбених пбјеката 

Желимп да ппкренемп инструмент за ппдстицаое енергетских санација старих и 

приватних и јавних зграда и пдрживе градое нпвих стамбених зграда и кућа са 

ниским нивппм пптреба за енергијпм или пасивних пбјеката. 

Изврщићемп санацију у складу са утврђеним припритетним критеријумима, уз 

рещаваое прпблема пдређених типплпгија градое - пбјекти префабрикпване 

градое, пбјекти урбанпг – градскпг (истпријскпг) језгра, пбјекти са 

предпминантним азбестним елементима градое итд. 

 МЕРЕ 

- Енергетска санација - тпплптна изплација пмпташа, фасада и крпвпва 

(ппткрпвља), замена прпзпра и других грађевинских елемената, изградоа 

крпвних бащти кап вид унапређеоа енергетских перфпманси пбјеката; 

- Изградоа нпвих пбјеката са ниским утрпщкпм енергије и изградоа нпвих 

пасивних пбјеката; 

 ЦИЉНА ГРУПА 

- Власници/станари; 

- Стамбене заједнице; 

- Прпфесипнални и изабрани управници; 

- НВП кпји се баве прпблематикпм станпваоа; 

- Јавна управа; 

- Стамбена удружеоа и удружеоа управника; 

- Целпкупнп лпкалнп станпвнищтвп и заинтереспвана јавнпст; 

- Представници грађевинске прпфесије; 

 БУЏЕТ  

- 40 милипн евра; 

ПБРАЗЛПЖЕОЕ: Бучетпм предвидети третираое минималнп 100 пбјеката 

кплективнпг станпваоа на двпгпдищоем нивпу. Прпсешна енергетска 

рекпнструкција, са све израдпм прпјекта и дпзвплама, изнпси 100.000 евра. Тп 

знаши да би за 100 пбјеката билп неппхпднп 10 милипна евра. У Бепграду би на 

гпдищоем нивпу мпглп бити рекпнструисанп 400 пбјеката и тп би пнда 
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изнпсилп 40 милипна евра. Збпг импвинскп-правних прпблема није мпгуће 

рекпнструисати вище пбјеката гпдищое.  

 ОЧЕКИВАНЕ УШТЕДЕ 

- Прпцеоена ущтеда изврщена на пснпву планираних енергетских санација 2.000 

пбјеката наведених типплпгија; 

- Тиме ћемо да уштедимо до 130.000 MWh/a енергије за грејање објеката на 

годишњем нивоу, што би пријентаципнп изнпсилп 1,21 милијарду динара 

(нещтп вище пд 10 милипна евра), укпликп се калкулище цена пд 9,23 динара пп 

Kwh измерене утпщене енергије (Правлиник п ценама тпплптне енергије у 

Службенпм листу града Бепграда бр.56/2015); 

- Смаоићемп емисију CO2 за дп 125.000 t на гпдищоем нивпу; 

 

5. Оперативни прпграм за инфраструктуру и живптну средину 

Циљ интервенције је унапређеое квалитета живптне средине на лпкалнпм нивпу 

крпз смаоеое емисија загађујућих шестица кпје ппсебнп щтете квалитету живпта 

људи; 

Истпвременп ће бити предузете мере за пружаое реалне ппдрщке у 

имплементацији циљева у вези са унапређеоем квалитета ваздуха, кпје су 

пбухваћене прпграмима за защтиту ваздуха. 

 МЕРЕ 

- Ппдрщка ће бити усмерена на тзв. детаљну и свепбухватну енергетску 

мпдернизацију стамбених зграда са великим брпјем стамбених јединица кпје су 

преппзнате кап велики пптрпщаши (расипници) енергије;  

- Превасхпднп ће бити ппвећана енергетска ефкаснпст, пднпснп смаоени губици 

енергије крпз технишке системе, али ће се третирати и упптреба пбнпвљивих 

извпра енергије (укпликп је такп утврђенп у енергетскпм прегледу изврщенпм 

пре ппшетка мпдернизације); 

- Прпјекти мпрају бити базирани на планпвима екпнпмије ниских емисија; 

 ЦИЉНА ГРУПА 

- Власници/станари; 

- Стамбене заједнице; 

- Прпфесипнални и изабрани управници и оихпва удружеоа; 

- Јавна управа; 

 БУЏЕТ  

- 100 милипна евра; 

 ОЧЕКИВАНЕ УШТЕДЕ 

- Прпцена ущтеда изврщена на пснпву параметара енергетске санације 50 

пбјеката у Бепграду, са великим брпјем стамбених јединица или великпм 

кприснпм ппврщинпм у слушају јавних пбјеката; 

- Пвим прпгрампм ущтедећемп 62.000 MWh/a енергије за грејаое пбјеката, щтп 

би у финансијскпм смислу изнпсилп дп 5 милипна евра (укпликп је цена пд 9,23 
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динара пп KWh енергије за грејаое, пнда је ущтеда реда велишина пкп 570 

милипна динара – 5 милипна евра); 

- Тп ппдразумева и смаоеое емисије CO2 на гпдищоем нивпу дп 70.000 t; 

 

Из свих предлпжених мера пптребнп је пре свега применити пне кпје за најмаое 

нпвца мпгу дати најбпље резултате. Из тпг разлпга прва мера кпју ћемп применити 

биће енергетски ефикасна санација пбјеката кплективнпг станпваоа у Бепграду, и пна 

ће бити сппрпвпђена такп да се првп санирају пбјекти кпји су грађени уз ппмпћ 

азбестих материјала. На тај нашин истим бучетпм ппстићи ћемп двпструку кприст: 1) 

унапредићемп енергетску ефикаснпст санираних пбјеката и такп пстварити знашајне 

ущтеде у енергији 2) уклпнићемп азбест кпји представља велику ппаснпст пп здравље 

грађана кпји живе у таквим зградама. 

 


