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Градоначелник Београда Драган Ђилас је и у изјави за
„Новости“ потврдио да је у наредним годинама потребна
оптимизација топлотноенергетског сектора. О Споразуму
који је потписан између Града Београда и руске компаније
„Интер РАО “ градоначелник Ђилас је изјавио:
„Та фирма има богато искуство у овој области. Руск и
партнери ће анализирати какве су технолошке мог ућ
ности реконструкције објеката топлотноенергетске
инфраструктуре, а након тога ћемо размотрити могућност
заједничке реализације самог пројекта. Израду Студије
финансира руска компанија, а њени резултати ће бити
на располагању Београду. Потписивањем Споразума
између ‘Интер РАО УЕС’-а и Града о изради Студије о
модернизацији и реконструкцији топлотноенергетске
инфраструктуре не преузима се било каква даља обавеза
у смислу потписивања уговора о реализацији“ – нагласио
је градоначелник.

Председник Скупштине града Београда обишао нова постројења у топлани „Нови Београд“

Антић: Руски „Интер РАО УЕС“
ради Студију о когенерацији
Председник Скупштине града Београда Александар Антић
обишао је 4. априла 2011. године новоизграђен котао од
140 мегавата у топлани „Нови Београд“ и највећу гасну
и препумпну станицу на Балкану. Генерални директор
Зоран Предић и менаџмент „Београдских електрана“
информисали су Антића да су током изградње највећег
вреловодног котла у систему коришћена савремена техно
лошка решења и да су најобимније радове извеле домаће
компаније.
Председник Скупштине града је подсетио присутне да је
недавно у посети Београду био премијер Русије Владимир
Путин и да је том приликом градоначелник Београда
Драган Ђилас потписао Споразум са руском енергетском
компанијом „Интер РАО УЕС“ на основу којег ће бити изра
ђена Студија о могућности изградње когенеративних
постројења (производња електричне и топлотне енергије).
„Данас се налазимо на месту које је стратешки важно за
развој енергетског система Београда, пре свега зато што је
нови котао нешто што ће у наредним годима обезбедити
стабилно снабдевање топлотном енергијом у Београду,
али и зато што је ово место са којег гледамо у будућност
енергетике у главном граду“ – истакао је Антић и додао
да ће Студија руске компаније о могућности изградње
2

когенеративних постројења у „Београдским електранама“
бити завршена до 1. августа 2011. године.
„То значи да ће сви новоизграђени котлови, попут
овог у топлани ‘Нови Београд’, али и оног који је недавно
изграђен у топлани ‘Вождовац’, као и остали који би могли
бити искоришћени, бити од велике користи приликом
изградње когенеративних постројења. То је добра вест за
грађане Београда јер ће овај котао, поред топлоте енергије,
помоћи у стварању једне нове вредности – електричне
енергије. То ће у перспективи омогућити да консолидујемо
и контролишемо цену гаса, па и да држимо под контролом
цену грејања, без обзира на то шта се дешава на тржишту
енергената. Град Београд и ‘Београдске електране’ поку
шавају да цену грејања држе под контролом како грађани
не би плаћали економску цену која је виша од тренутно
важеће. Цена грејања је на неки начин дотирана, пре свега
од стране ‘Београдских електрана’, а донекле и средствима
намењеих за инвестиције из буџета града Београда“ –
поручио је Антић окупљеним новинарима.
Генерални директор Зоран Предић је нагласио да је
котао у пробни рад пуштен почетком грејне сезоне 2010/11.
и да је испунио сва очекивања.
„Током ове грејне сезоне потпуно је испитан и уведен

у функцију. То је котао који ради искључиво користећи
природни гас. Поред овог котла изграђена су и пратећа
постројења, као што је нова гасна мернорегулациона
станица, пумпна станица, а све у циљу да котао успешно
ради. Инвестиција је вредна око 15 милиона евра и
финансирали су је Град Београд и ‘Београдске електране’.
Основна фукција котла није грејање постојећих потрошача,
јер за њих има довољно капацитета у топлани. Овај котао
има развојну фунцију и пре свега је неопходан због гашења
једног од највећих загађивача у главном граду – топлане
‘Земун’, а затим и због повезивања грејних подручја
‘Нови Београд’ и ‘Земун’. Такође, у вези је са још једном
инвестицијом, односно развојним пројектом који ћемо
завршити у току ове, и надам се, наредне године, а који
обухвата изградњу измењивачке станице за магистралу
М6 и реконструкцију топловода преко моста ‘Газела’. Тако
ћемо створити услове за повезивање три грејна подручја –
‘Нови Београд’, ‘Дунав’ и ‘Коњарник’, али и омогућити много
боље грејање потрошача и проширење топловодне мреже
на десну обалу Саве, пре свега у рејону Сењачког платоа и
потеза према Железничкој станици“ – истакао је генерални
директор Зоран Предић.

Прекретница за „Интер РАО“
Председник Управног одбора „Интер РАО УЕС“
Борис Коваљчук, који је потписао Споразум
са градоначелником Београда, рекао је да „су
се обе с тране с ложиле да с тручњаци ‘Ин т ер
Рао УЕС’-a изврше разраду технолошке оправ
д а н о с т и р е к о н с т р у к ц и ј е , у к љу ч у ј у ћ и и и з 
градњу комбинованог циклуса турбина, њихове
спецификације и услове прикључења на топловодну
и електричну мрежу. Сарадња са Градом Београдом
је важна прекретница у развоју међународних
активности ‘Интер РАО УЕС’-а. Наша фирма активно
ради у сарадњи са водећим светским компанијама
и има намеру да ефикасно оптимизујете систем у
главном граду Републике Србије“ – рекао је Борис
Ковалчук, при том напомињући да је за „Интер
РАО“ стратешка одлука модернизација енергетских
средстава и увођење иновативних технологија на
овом пројекту у Београду.
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Генерални директор Зоран Предић о протеклој грејној сезони и плановима предузећа

И уштеде и нови пројекти

Грејна сезона 2010/2011. трајала је чак седам месеци,
била једна од успешнијих, иако је просечна дневна тем
пература током зиме била нижа од уобичајeне. Такође,
иако нисмо били у обавези, почели смо корисницима да
испоручујемо топлотну енергију 10 дана пре званичног
поч етка грејне сезоне, a грејања је било и 5. и 6. маја,
мада се грејна сезона званично завршила. Корисницима
смо испоручивали прописан квалитет топлотне енергије
током целе грејне сезоне, а то потврђује и податак да је
забележен значајно мањи број рекламација на квалитет
грејања у односу на претходну грејну сезону, и то за више
од 12 одсто. У односу на 2003, у којој је у последњих седам
година забележен најмањи број рекламација, у 2010. је
примљено 1.770 рекламација мање него тада, иако је број
корисника сада већи за чак 20 одсто.
Поред тога предузеће није имало ниједан квар у
производном сектору, док је број кварова на дистри
бутивној мрежи сведен на најмању могућу меру. Како би
задржали прописан квалитет грејања током протекле
грејне сезоне испоручивали смо корисницима топлотну
енергију 55 дана у двадесетчетворочасовном режиму.
Утрошак енергената, с друге стране, готово је био исти као
и сваке грејне сезоне. У периоду октобар 2010. – март 2011.
године „Београдске електране“ су потрошиле око 57.000
тона мазута и 290 милиона кубика природног гаса.
Који су наши приоритети за наредну грејну сезону?
Имамо пуно приоритета, али ће они превасходно за
висити од новчаних средстава. Један од најважнијих је
почетак реконструкције магистралног топловода преко
„Газеле“ и изградња измењивачке станице за магистрални
топловод М6 у топлани „Нови Београд“. Реконструкција овог
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магистралног топловода омогућила би развој топловодног
система у три правца, и то:
- Изградња топловода ГАЗЕЛА-ПРОКОП омогућила би
гашење котларница „БИП“ и „РУДО“.
- Изградња топловода ПРОКОП-АУТОКОМАНДА омогућила
би гашење котларница „Фабрисова 10“, „Љутице Богдана
2/III“ и „Стјепан Филиповића“. То би такође омогућило
прикључење на даљински систем грејања нових потрошача
у зони између аутопута и Облаковске улице и стадиона
ФК „Партизан“. Процена је да би се стекли предуслови за
прикључење 15.000 m2 пословног и 22.000 m2 стамбеног
простора.
- Изградња топловода ПРОКОП-СЕЊАК омогућила би
гашење котларница „Војводе Мишића 37-39“, „Симићева“,
„Косте Главинића 9“, „Андре Николића 3“ и прикључење на
даљински систем грејања комплекса „БИГЗ“-а са око 7.000
m2 и 10.000 m2 стамбеног простора у зони топловода.
Затим би била извршена адаптација разводних елек
тро-енергетских постројења 110/35 kV у ТО „Нови Бео
град“ (укупно 300 милиона динара, од тога је у 2011.
години планирано 60 милиона). Потом је у плану изградња
препумпних станица на магистрали 1 и 2 ТО „Нови Београд“
у циљу гашења КО „Земун“ и превезивања на дистри
бутивну мрежу ТО „Нови Београд“ (укупно 470 милиона
динара, од тога у 2011. години 240 милиона динара). Такође
је планирана изградња новог котловског постројења у
топлани „Коњарник“ (укупно 280 милиона динара, од тога
у 2011. години 100 милиона). Важно нам је и прикључење
нових потрошача (планирана средства за топлификацију
су око 1,7 милијарди динара), гашење котларнице „Центар
високих војних школа“ и повезивање на ТО „Миљаковац“.
Наравно, ту је и пројекат изградње топловода Земунска
болница-Вртларска и гашење котларнице „Вртларска“.
Изградњом овог топловода стекли би се услови за при
кључење КБЦ „Земун“ и објеката између улица Гундулићеве,
Немањине, Дубровачке и Вукове. Осим тога, у плану је
изградња топловода дуж Угриновачке улице и прикључење
новог објекта ПТТ „Центар“, као и изградња магистралног
топловода топлане „Вождовац“ и неопходне топловодне
мреже која би била повезана на постојећу. На тај начин
би се стекли услови за прикључење на систем даљинског
грејања стамбено-пословних објеката који се граде на
локацији касарне „Степа Степановић“ (укупно 400 милиона
динара, од тога у 2011. години је планирано 200 милиона).
Како теку радови на повезивању грејних подруча Новог
Београда и Земуна и колико је је новца издвојено за тај
пројекат? Да ли ће котларница „Земун“ бити угашена
2012. године?
Започели смо једну од најважнијих фаза пројекта – га
шење топлане „Земун“. У току 2010. године реализовали
смо радове у вредности од 67 милиона динара. За наставак
овог пројекта у 2011. години неопходно је око 290 милиона
динара, и то за изградњу топловода и препумпних станица.
Израда пројектне документације је у завршној фази и
уколико се обезбеде средства реално је да топлана „Земун“
буде угашена крајем 2012. или почетком 2013. године.
Подсећам да је један од главних предуслова за гашење
топлане „Земун“ била изградња највећег вреловодног котла

на Балкану снаге 140 мегавата у топлани „Нови Београд“,
као и изградња и повезивање две топловодне мреже.
Када би могла да буде завршена обнова магистралног
топловода М6 преко „Газеле“?
Један од наших значајнијих пројеката у наредних не
колико година биће комплетна реконструкција магистрал
ног топловода испод моста „Газела“ у дужини од око 1.000
метара, а то подразумева уградњу цеви већег пречника са
бољом термичком изолацијом. Ова инвестиција је наставак
улагања у проширење грејног подручја топлане „Нови
Београд“ на десну обалу Саве. Тако ће се стећи услови за
спајање три одвојене дистрибутивне мреже – топлана
„Дунав“, „Коњарник“ и „Нови Београд“. Један од услова
за реализацију овог пројекта јесте завршетак изградње
измењивачке станице у оквиру топлане „Нови Београд“.
Вредност ове инвестиције је око 600 милиона динара, а
до сада је плаћено око 300 милиона динара. У току 2011.
године планирамо наставак изградње ове станице, а из
ње ће се напајати магистрални топловод М6 који иде
преко моста „Газела“. За измењивачку станицу магистрале
М6 рок за завршетак радова је крај 2011. године. Поред
овога, за изгрању магистралног топловода преко „Газеле“
неопходно је око 620 милиона динара, што значи да укупна
инвестиција, укључујући изградњу измењивачке станице
и топловода, кошта нешто више од 1,2 милијарде динара.
У плану је да комплетан пројекат буде завршен у 2013.
години, али динамика радова умногоме зависи и од пла
нова бројних извођача радова на обнови моста, а не од нас.
Да ли смо успели да смањимо губитке и у 2010. години?
Подсетићу да „Београдске електране“ још од 2008. го
дине константно смањују губитке у пословању захваљујући
рацион алној употреби средстава која су нам на рас
пол агању. У 2008. години губитак је био 2,7 милијарди
динара, а већ следеће године губитак смо свели на 835
милиона динара. Тренд смањења губитака наставили смо
и у прошлој години, када смо забележили минус од 348
милиона динара. Тако смо губитак у пословању, у односу
на онај из 2008. године, смањили за чак 2,35 милијарди
динара. Међутим, морам да нагласим да цене енергената и
енергије константно расту и да на те трошкове не можемо
да утичемо. Ти трошкови предузећа чине скоро 70 одсто
укупних годишњих трошкова. Све позитивне резултате у
домену штедње и рационализације трошкова постигли смо
рационалним понашањем, смањујући трошкове на које
можемо да утичемо.
Колика је стопа наплате, а колики је тренутни дуг пре
дузећа према „Србијагасу”?
Што се тиче ингеренција „Београдских електрана“ у
домену наплате, проценат се у 2010. години повећао и
нешто је виши од 91 одсто. То је резултат низа мера које
смо предузели у претходном периоду. С друге стране, пре
дузеће дугујe „Србијагасу“ нешто мање од шест милијарди
динара за гас који нам је испоручен у протеклој грејној
сезони.
Колико ће новца бити уложено у овогодишњи ремонт
постројења?
Желим да нагласим да мерама штедње које предузи
мамо, и које дају неспорне позитивне ефекте, не смемо
да угрозимо припрему за наредну грејну сезону, односно
неопходне ремонтне радове. Иначе, према Програму пос
ловања за 2011. годину, предузеће је предвидело да је у
овогодишње ремонтне радове потребно уложити око ми
лијарду динара, што ћемо и учинити.

Да ли ће бити топлификовано насеље Браће Јерковић?
У оквиру Плана топлификације за 2011. предвиђена је
реконструкција дотрајале и поддимензионисане топло
водне мреже у насељу Браће Јерковић 2 и реконструкција
топловода дуж Дарвинове улице, од Кумодрашке до Браће
Јерковића. Реализацијом ових пројеката биће омогућено
боље грејање постојећих потрошача, као и прикључење
нових потрошача на систем даљинског грејања топлане
„Вождовац“. Предвиђена финансијска средства за реа
лизацију ових пројеката у износу од 51 милион динара
већ су обезбеђена, а решавање проблема конверзије и
обезбеђивања локацијске дозволе је у току. Радови ће
започети у току 2011. године и требало би да буду реали
зовани до краја 2012. године.
Већ је израђена пројектна документација за изград
њу топловода у улицама Браће Јерковић, Пиве Карама
тијевића, Заплањској, Мештровићевој, Јована Бјелића,
Сушачкој и Томе Росандића. Планом топлификације из
Програма пословања за 2011. предвиђена је изградња дела
магистралног топловода у Даравиновој улици, од хотела
„Титоград“ у Кумодрашкој улици до Улице Браће Јерковић,
што је услов за прикључење објеката у насељу Браће Јер
ковић 1. Такође, предвиђена је реконструкција топлово
дне мреже у насељу Браће Јерковић 2. Наведени радови
веома су обимни и по плану би требало да буду завршени
у 2012. години, када ћемо бити у могућности да објекте
прикључимо на даљински систем грејања за грејну сезону
2012/2013.
Колико смо предајних станица модернизиовали до
сада?
До сада смо модернизовали око 7.000 предајних ста
ница, а у току је модернизација 139 предајних станица на
грејним подручјима „Борча“, „Вишњичка бања“, „Барајево“,
„Сремчица“ и „Железник“. За модернизацију је преостало
још 200 предајних станица са грејних подручја „Батајница“,
ЦВВШ и 80 предајних станица са грејних подручја„Галеника“,
ЕИ и „Војна академија“ од којих преузимамо топлотну
енергију. Дакле, „Београдске електране“ ће у потпуности
испунити своје обавезе из Одлуке у којој је прецизиран рок
за модернизацију подстаница, односно уградњу мернорегулационе опреме, а о расподели потрошње одлучују
органи управљања објектом.
Иначе, „Београдске електране“ су на основу Одлуке о
висини трошкова прикључења на систем даљинског гре
јања за 2010. годину почеле са уговарањем прикључења
објеката према прописаној методологији, као и са
издавањем техничких услова за уградњу термостатских
вентила и уређаја за регистровање сопствене, појединачне
потрошње. По овој методологоји уговарања до данас је
прикључено 24 топлотне предајне станице са 28 зграда
и укупно 629 станова и 54 пословна простора, којима се
испорука топлотне енергије наплаћује према потрошњи, а
што ће важити и за све новоприкључене објекте. На основу
наведеног, да би се прешло на наплату према утрошеној
топлотној енергији, за сваки стан појединачно потребно
је: да орган управљања објектом угради термостатске
вентиле и уређаје за регистровање сопствене, појединачне
потрошње и уговори очитавање и расподелу трошкова
по становима са фирмом регистрованом за ову врсту
делатности, али и да са „Београдским електранама“
потпише уговор о испоруци топлотне енергије према
утрошеној енергији.
У Београду тренутно има 8.472 пословна простора и
908 станова (укупно 9.380 потошача) којима се грејање
наплаћује према потрошњи.
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Израђена Стратегија развоја града Београда

Градоначелник иницирао израду стратешког плана града
електране“ учествовале у изради Стратегије. Ево и извода из
Стратегије, барем онога што је најбитније за наше предузеће,
с тим што је у делу „Потребе за унапређењем техничке
инфраструктуре“ (можете видети на сајту града) дат (врло)
општи поглед на садашњу техничку инфраструктуру, где спада
и комунална (систем даљинског грејања), као и опште намере
Града по овим питањима. Што се тиче основних стратешких
циљева у овом сегменту (техничка инфраструктура), у прилогу
је део који се односи на топлотну енергију:

Даљи развој централизованог снабдевања
топлотном енергијом са повећањем броја
прикључених корисника на систем

На сајту града Београда 14. априла је постављена елект
ронска верзија Предлога стратегије развоја града Београда.
У образложењу на сајту стоји: „Израда стратегије развоја ини
цирана је 2005. године, а прва верзија представљена јавности
у марту 2008. године. Градоначелник Драган Ђилас формирао
је нову комисију у децембру 2009. године и она је обавила
анализу нацрта планских докумената и пристиглих примедби.
Ове године, заједно са експертима које је град ангажовао за
вршена је припрема иновиране верзије Стратешког плана
града Београда. Предлог стратегије усвојило је Градско веће
и она ће се наћи на дневном реду једне од наредних седница
Скупштине града Београда.
Овај документ представља основу за друге стратешке
документе, попут оних у области туризма, пољопривреде,
трговине, здравствене заштите, пошумљавања, енергетике и
друге. Постојање стратегије је предуслов за израду пројеката
који би могли да конкуришу за финансирање у оквиру пред
приступних фондова Европске уније“.
И претходна верзија Стратегије развоја Београда узимана
је у обзир када су креирани стратешки планови. Акциони пла
нови претходне градске Стратегије односили су се на период
од 2008-2012. године, а у новообјављеној тај акциони план се
односи на период 2011-2016. године. У делу Стратегије (нове),
који се односи на систем даљинског грејања и топлотну енер
гију, радни тим је био следећи: др Зоран Жегарац, проф. др Бог
дан Лукић, Бошко Вујић, Срећко Шевић и мр Миодраг Грујић.
Делови Стратегије односе се на регионални аспект развоја
Београда, оцену стања развоја, визију, циљеве и концепцију
будућег развоја, укључујући делове о одрж ив ом развоју,
економском и социјалном развоју, о одрживој природној и
животној средини, урбаном развоју и идентитету, развоју
саобраћаја и институционалном развоју и – за нас најбитнијем
делу – развоју техничке инфраструктуре и енергетској одржи
вости.
Други део Стратегије односи се на стратешке приоритете у
периоду 2011-2016. године, а у уводу стоји да су и „Београдске
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Очекује се значајно повећање броја корисника због уште
де горива и очувања и унапређења квалитета животне сре
дине уз повећање комфора становања. Потрошњи топлоте
за грејање треба додати потрошњу за припрему потрошне
топле воде, која се сада доминантно производи у електричним
бојлерима, а знатно мањим делом у топланама. Очекиван
је знатан раст укупне потрошње топлотне енергије из СДГ.
Имајући у виду предвиђену кључну улогу СДГ у снабдевању
топлотном енергијом, њихова даља експанзија, (посебно сис
тема ЈКП „Београдске електране“ као највећег) у релативно
дугом периоду мора бити развојно флексибилан и прилагођен
на очекиване значајне промене како у области потрошње то
плотне енергије (повећање енергетске ефикасности објеката
уз примену Директиве ЕУ о енергетској ефикасности зграда,
либерализација тржишта топлотне енергије и друге), тако и у
области њене производње (диверсификација извора, стицање
статуса повлашћених произвођача когенерације и друге). То
подразумева да све претходно наведене развојне опције (и
евентуалне друге, ако их буде) морају остати отворене, како
би током времена било омогућено формирање за поједине
временске периоде оптималних решења која ће обухватати
њихове међусобне комбинације. При томе се рачуна да извори
са когенерацијом треба постепено да преузимају улогу базних
топлотних извора, замењујући котларнице и потискујући их
у категорију вршних или резервних извора. У том погледу,
наведене опције даљег развоја топлификационог система се
не могу сматрати алтернативним, јер су по природи међусобно
комплементарне и омогућују да се динамички свака од њих
уводи у мери у којој системи снабдевања укупном енергијом
(топлотном, електричном, гасом) заједно пружају најповољније
решење и за потрошаче и за произвођаче енергије, односно
за друштво у целини. При томе се подразумева да су на
адекватан начин примењене и стално унапређиване мере
заштите животне средине, енергетске ефикасности, али и
остварено повећање сиг урности снабдевања енергијом
диверсификацијом извора уз смањивање увозне зависности
већим ослањањем на домаће енергетске ресурсе и друге,
који су од посебне важности у сектору снабдевања топлотном
енергијом.
У принципу, наведени стратешки циљ, овако како је на
писан, важио је и за 2000. годину, а важиће и 2020. године. Ево
и дела везаног за обновљиве изворе енергије:
Упоредо са развојем конвенционалних система као што
су систем даљинског грејања, гасоводни и електроенергетски
систем, у Београду ће се посебна пажња посветити примени
обновљивих извора као што су геотермална, енергија сунца,
ветра и друге, са новим технолошким решењима кроз
експериментална и производна постројења, с обзиром да

су истраживања и мерења указала на присуство знатних
потенцијала... Нови обновљиви извори енергије се у Београду
недовољно користе.
Биомаса
Потрошња биомасе, која се погодном трансформацијом
може користити је карактеристична за многа индивидуална
домаћинства, посебно у приградским насељима. Биомаса
представља значајан енергетски потенцијал који се може
користити за производњу електричне и топлотне енергије
у когенеративним постројењима мање снаге, као и за
производњу биогаса и биодизела.
Сунчева енергија
Београд има доста повољне услове за коришћење сунчеве
енергије, јер укупна годишња сума дозрачене енергије износи
око 5200 МЈ/m2 год. Досадашња искуства показују да је сунчева
енергија повољан извор енергије за задовољење локалних
нискотемпературних потреба, у првом реду припреме
потрошне топле воде и за примену топлотних пумпи. За
Београд је интересантније пасивно коришћење сунчеве
енергије, које је економски и енергетски знатно повољније за
потребе грејања, посебно у зонама ниже густине становања.
Геотермална енергија
Геотермални потенцијал истраживан је кроз више
појединачних студија. На садашњем нивоу истражености
показује се да је подручје Београда богато геотермалним
потенцијалом. Постојеће релативно плитке бушотине
потврђују геотермалну повољност, јер су добијене повољне
температуре термалних вода с обзиром на дубине бушотина.
Перспективне локације за интензивније коришћење су
подручја Новог Београда, Земуна, Авале и Вишњице, где
би се могле очекивати термалне воде температура и преко
800 C, које се погодно могу користити за централизовано
снабдевање топлотном енергијом. Посебну повољност пред
ставља могућност коришћења велике расположиве количине
нискотемпературних подземних вода, за грејање и хлађење
објеката, пре свега на Новом Београду.
Енергија ветрова
Београд се налази у подручју које је изложено дејству
ветрова (кошаве), тако да располаже потенцијалом за
коришћења енергије ветра, за локалне потребе. На бази
постојећих мерења могуће је очекивати на подручју Београда
вредности од око 500-600 kWh/m2, при чему је дијапазон
брзина са највећом учесталошћу од 3-9 m/s.

Приоритет – Јавно приватна партнерства
Међу приоритетним пројектима Стратегије је и
иницирање јавно-приватних партнерстава. Приватни
сектор може бити важан извор финансирања капиталних
инвестиција и преноса техничког и оперативног knowhow (технолошког знања и искуства). У наредном периоду
учешће приватног сектора у финансирању капиталних
пројеката ће се спровести као „пилот приступ“, а не као
опште правило.
Град ће припремити и усвојити оперативни план
успостављања јавно-приватних партнерстава у Београду
на основу резултата Студије оправданости успостављања
ЈПП (анализе правних, финансијских, економских, еко
лошких и техничких аспеката функционисања постојећих
одабраних комуналних сервиса). У другој фази ће се
успоставити модел ЈПП кроз доношење одлука, израду
тендерске документације, избор приватног партнера и
потписивање уговора о ЈПП.

Енергија из отпада
Значајан обновљив потенцијал претстављају градски
отпаци. Количине смећа које се сакупља и износи са територије
Београда данас износи око 0,8 kg дневно, са просечном
топлотном вредношћу око 8 МЈ/kg.
Ево и неких стратешких приоритета, који имају директну
или посредну везу са „Београдским електранама“:
– Израда Информационог система енергетике Београда
(ИСЕБ). Информациони систем енергетике непрекидно треба
да прати токове енергије на територији Београда у свим
аспектима, како би се на основу анализе података могли
предупредити поремећаји у снабдевању, вршило планирање и
газдовање енергијом, дефинисале мере за смањење губитака,
утицало на повећање енергетске ефикасности, вршила
оптимизација потрошње свих облика енергије и смањење
загађења животне средине. (Рок извршења: 2011-2016. година)
– Повезивање, модернизација и ревитализација топлот
не мреже и постројења. Мере и акције треба да омогуће или
подрже повезивање постојећих топлана у јединствен систем,
модернизацију и ревитализацију топлотне мреже и постројења,
ефикасно коришћење унутрашњих резерви у капацитетима
система, топлотних извора и мреже, даље прикључивање
потрошача на подручјима са развијеном мрежом – нови
делови града, у централној зони са искључивањем постојећих
котларница и објеката без сопствених котларница и
унутрашњих инсталација. Стварање услова за изградњу
когенеративних постројења и топлодалековода из постројења
ТЕНТ. Значајну акцију представљаће и прелазак на систем
наплате по потрошњи, као и активности око повећања
енергетске ефикасности грађевинских објеката (посебан
програм). (Рок извршења: 2011–2016. година)
А ево и стратешких приоритета посредно везаних за
пословање „Београдских електрана“:
– Интензивно коришћење ресурса обновљивих извора
енергије. Највећи потенцијал на територији Града је садржан
у биомаси и комуналном отпаду, али постоји потенцијал и у
енергији сунца, ветра и геотермалној енергији.
– Повећање енергетске ефикасности. Пројекат који има за
циљ доношење низа мера и предузимање активности које ће
допринети рационалној потрошњи и производњи свих облика
енергије.
– Едукација о енергетској ефикасности. Пројектом ће се
перманентно развијати свест о значају енергије, неопходности
и могућностима енергетске ефикасности...
– Оснивање градских фондова за енергетску ефикасност.
Предвиђено је оснивање фонда за енергетску ефикасност,
фонда за субвенционисање и повластице произвођачима
енергије из обновљивих извора енергије или са високим
степеном енергетске ефикасности и фонда за субвенције
потрошачима за побољшање енергетске ефикасности.
Дакле, што се тиче „Београдских електрана“, из Стратегије
можемо видети да је планирано да се и ове године усвоји
стратегија развоја енергетике Београда (до 2030. године), што
нам неће суштински много помоћи, барем док се не донесе
неки Програм остваривања те стратегије. У приоритетима
Стратегије, барем тако изгледа, нема јасног одговора (до 2016.
године) о решавању проблема (сталног раста) цена енергената,
нема брзог и адекватног одговора на то како смањити
употребу фосилних горива у систему даљинског грејања, нема
још назнака да ће се брзо „напасти“ пројекат топлодалековода
„Обреновац“, нити да ће се градити спалионица отпада, као
ни других ствари о којима је детаљно писано у Нацрту нашег
стратешког плана.
С. Огризовић, дипл. ел. инж.
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Представљамо: Закон о рационалном коришћењу енергије

Штедња је наша насушна потреба
Преко потребни закон о рационалној употреби енергије
Влада Србије требало би усвоји до краја јуна, када се очекује
и његово слање у скупштинску процедуру. Упркос чињеници
да је Србија један од највећих „трошаџија“ енергије у свету по
јединици производа, тек 30 година након развијених земаља
код нас се расправља о рационалном коришћењу енергије и
мерама енергетске ефикасности.
Поред тога што за развијеним земљама „каскамо“, Србија
чак нема ни егзактне податке и анализе о потрошњи енергије
по секторима привреде, док је статистика у тој сфери готово
потпуно оманула. То је отежавајућа околност ако се има у
виду да ће цене енергије и енергената у наредним годинама
све брже расти и да је једини спас за све привредне гране
драстично смањење потрошње удела енергије у јединици
производа. Уколико се то под хитно не уради цене производа
и услуга ће „експлодирати“, раст бруто домаћег производа,
односно стандард становништва, то неће моћи да прати, па се
поставља питање – ко ће то да плаћа?
Сиромашне земље, попут наше, биће на много већем
тесту од богатих јер оне немају довољно средстава за нове
технологије и озбиљне мере енергетске ефикасности, па су
принуђене да узимају позајмице. Због недостатка средстава,
а поред зависности од кредита, сиромашне земље ће бити

принуђене да прихватају све више пројеката који долазе изван
домицилних граница. Априори, не значи да ће ти пројекти
бити лоши, већ ће Србија бити принуђена да дели добит од
пројеката. Без обзира на то, увођење реда у домену потрошње
енергије допринеће развоју нових услуга и производа па се
очекује стварање нових занимања, односно запошљавање.
Ипак, ове године ће по први пут у новијој историји
Србије бити учињен велики корак ка ефикаснијој употреби
енергије кроз законско решење. Он предвиђа успостављање
система енергетског менаџмента, као и фонда за енергетску
ефикасност из кога би се финансирали пројекти рационалне
употребе енергије.
На округлом столу „Смањењем потрошње енергије
до ефикасније привреде“, који је организовала редакција
„Балканмагазина“, проф. др Милош Бањац, помоћник у недавно
расформираном Министарству за рударство и енергетику је
рекао да је „идеја закона да се уреди газдовање енергијом
и омогући и подстакне одговорно, рационално и одрживо
коришћење енергије“. Енергетска ефикасност, како је рекао,
требало би да се успостави кроз развој система управљања
енергијом, мерењем и наплатом према испорученој
енергији и кроз економске подстицаје за рационално
коришћење, али мора и да се санкционише нерационално

Професор Јанкес: Потенцијал је 30 одсто мањи трошкови
Горан Јанкес, професор на Машинском факултету у Београду, биће један од предавача будућим енергетским
менаџерима, а Мрежа за енергетску ефикасност у индустрији, чији је директор, већ спроводи курсеве и семинаре о
енергетској ефикасности.
„У Србији се троши 30, 40 па чак и до 200 пута више енергије за производњу јединице неког производа. У индустрији
постоји потенцијал уштеде од 20 до 30 одсто енергије. Основни циљ Мреже за енергетску ефикасност, која ради са око
70 предузећа, јесте да се смање трошкови енергије и повећа профитабилност“ – објаснио је Јанкес. Он је навео пример
једног индустријског предузећа у којем је смањена потрошња енергије за 24,4 одсто захваљујући томе што је инвестирано
у замену дотрајалих котлова, нових помоћних постројења и децентрализацију топлотног система.
„Направљена је годишња уштеда од 74.247 евра на потрошњи енергије, са инвестицијом од 300.000 евра. Период
повраћаја инвестиције је четири године, што је добро за капиталну инвестицију. Осим тога, 75 одсто индустријских
котлова су старији од 25 година и мораће свакако да буду замењени због дотрајалости и великих губитака енергије“ –
истакао је Јанкес.
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коришћење енергије. Поред тога, биће забрањена градња
енергетски неефикасних зграда, а сваки објекат ће добити
свој енергетски пасош. С обзиром на то да ће бити развијено
ново тржиште, постојаће такозване „еско“ компаније, које
ће наплаћивати услуге за смањење у потрошњи енергије.
Закон ће се односити на домаћинства, зграде, индустрију,
саобраћај, а циља се на секторе производње енергије, пре
свега електричне и топлотне – истакао је Бањац.
Законом ће се успоставити минимални стандарди
енергетске ефикасности за уређаје који користе енергију,
али и за оне који индиректно утичу на потрошњу, као што
су на пример врата и прозори. Такође, успоставиће се
стандарди за производњу и пренос електричне и топлотне
енергије, где ће ресорно министарство прописати колико је
расипање енергије дозвољено, односно колико се признаје у
оправданим трошковима пословања. Бањац је истакао да
ће обвезници енергетског менаџмента бити компаније које су
велики потрошачи енергије, као и трговинска предузећа која
имају велике објекте.
„Постоји око 120 компанија који су велики потрошачи
енергије, око 100 компанија са великим зградама, 20 општина
са преко 20.000 становника, а државне установе даће пример
енергетске екифасности и менаџмента. У пракси, компаније ће
правити планове енергетске ефикасности и програме уштеде
у неком периоду, које ће ресорно министарство одобравати.
Агенција за енергетску ефикасност обучаваће менаџере за
управљање ефиксаношћу, као и акредитоване енергетске
саветнике, који ће бити независни експерти и који ће свима
помагати“ – објаснио је Бањац.
Предузећа ће имати обавезу да испуне циљ енергетске
ефикасности прописан од стране Владе, да одреде енергетске
менаџере и референте, као и да подноси извештаје
министарству.
„Сва опрема и техника мораће да има ознаку енергетске
ефикасности. Све општине ће морати да уведу тарифни
систем, а топлане ће морати да наплаћују испоручену
енергију“ – прецизирао је Бањац.

Фонд за енергетску ефикасност

Једна од најважнијих новина закона је оснивање фонда за
енергетску ефикасност из којег је предвиђено финансирање
пројеката о штедњи енергије. Из фонда ће се издвајати
средства за припрему планова и енергетско „скенирање“
објеката. Међутим, оснивање фонда је и даље праћено разним
политичким утицајима, јер би свако да „приграби“ управљање
средствима која ће се у њега сливати.
„Један део пројеката ће се финансирати бесповратним
средствима и то може бити максимално до половине
вредности фонда, а другим делом ће се кредитирати пројекти
под повољним условима. Такође, даваће се и царинске и
пореске олакшице и субвенције за енергетски ефикасну
опрему и пројекте“ – најавио је Бањац.
Фонд ће се пунити из акциза, из додатног опорезивања
енергетски неефикасне опреме и страних донација. Не
зна се колики ће бити његов обим, јер ће то зависити од
Министарства економије и Министраства финансија, али
је познато да ће фонд, такође, преусмеравати средства из
европских предприступних фондова.
Велику улогу у спровођењу новог закона имаће и Агенција
за енергетску ефикасност, која ће обучавати и сертификовати
будуће енергетске менаџере.
Весна Родић, самостални саветник за индустријску
енергетику у Агенцији за енергетску ефикасност, оценила је
да је „српска привреда прошла кроз тежак период“. Привреда
је у реструктурирању, али је и руководство предузећа
неинформисано и незаинтересовано за ефикасно коришћење
енергије. Управо зато је именовање енергетског менаџера у
предузећу значајан корак ка ефикасном систему управљања
енергијом.
„Енергетски менаџер требало би да прикупља и анализира
податке о енергији, прати набавку енергије, тражи могућности
за уштеде и извештава руководство. Ту је важно да комуницира
директно са највишим руководством предузећа како би се
показало да је његов рад важан“ – напомиње Родићева.
И. К.

Нови закон о енергетици у септембру
Нацрт новог закона о енергетици је у финалној фази и оче
кује се да буде завршен у наредним данима, а Скупштина Ср
бије требало би да га усвоји најкасније у септембру, изјавио је
представник Министарства за инфраструктуру и енергетику
Никола Рајаковић.
Рајаковић је указао да је законом предвиђено да пренос
и дистрибуција електричне енергије остану регулисане де
латности и ту неће бити увођења конкуренције, већ само у
областима производње и снабдевања. Ради се о кровном ре
гулаторном оквиру за развој енергетског сектора у наредних
10 година, и то је последњи пут да се област енергетике
регулише интегрално јер ће се у будућности доносити поје
диначни закони о струји, нафти и гасу, топлотној енергији и
обновљивим изворима енергије, рекао је Рајаковић.
Руководилац Сектора за енергетско-техничка питања у
Агенцији за енергетику Србије (АЕРС) Љиљана Хаџибабић на
вела је да ће та институција, према новом закону, одобравати
рег улисане цене енергената - струје и гаса, што је до сада
чинила Влада Србије. Агенција може и да захтева измену
цене у случају да, рецимо, падне цена гаса на светском
тржишту, АЕРС може да тражи смањење цене тог енергента
и у Србији, објаснила је Хаџибабићева. Предвиђено је и да
од 1. јануара 2015. тржиште електричне енергије у Србији

буде у потпуности либерализовано, тако да ће домаћинства
и мали купци моћи да бирају снабдевача струјом, рекла је
она. Основни циљеви закона су унапређење сигурности
испоруке и снабдевања енергентима, повећање тржишне
конкуренције, повећање заштите корисника на тржишту,
унапређење енергетске ефикасности и побољшање услова за
улагања у енергетски сектор.
Рајаковић је, на представљању актуелне верзије нацрта на
саветовању “ЦИГРЕ Србија” на Златибору, прецизирао да ће
по завршетку рада на том документу, он бити упућен на миш
љење осталим министарствима, после чега ће се наћи пред
Владом Србије, а затим и пред парламентом.
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Рехабилитација система за даљинско грејање у Новом Саду, Нишу и Београду (Фазе I и II). Коначна процена
Сектор OECD
BMZ – идентиф. пројекта
Агенција за извршење програма
Консултант
Година обраде завршног извештаја

Почетак имплементације
Период имплементације
Инвестициони трошкови
(без допунских мера)
Допринос учесника
Финансирање
из фонда финансијске сарадње (FC)

Шта је показао завршни извештај Пројекта рехабилитације ДСГ немачког KfW-a

Постигнути су очекивани позитивни ефекти
Извештај о ефектима Пројекта рехабилитација система
даљинског грејања у Београду, Нишу и Новом Саду, који је
почео 2001. године и који је делом финансирала немачка
развојна банка KfW а делом локалне самоуправе, показао је да
су постигнути жељени резултати, односно да су системи у овим
градовима смањили губитке, да су делимично модернизовани
и да су побољшали услуге, као и да су повећали енергетску
ефикасност. Пројекат, како стоји у Извештају, оцењен је
добром оценом – у потпуности у складу са очекивањима и без
значајних недостатака.
Међутим, како каже Петар Васиљевић, координатор,
такозваног, KfW-овог Пројекта рехабилитације система да
љинског грејања у Београду, Новом Саду и Нишу „ограничени
успех је последица неуспеха да се унапреди, односно промени
процедура за обрачун топлотне енергије. Циљ промене ове
процедуре било је промовисање економичније потрошње
енергије код крајњих корисника, што, нажалост, није
учињено“.
Говорећи о општим циљевима и циљевима програма,
Васиљевић подсећа да се Пројекат састојао се од две фазе. Обе
фазе овог програма подразумевале су инвестирање и мере
за рехабилитацију производње, преноса и дистрибуције у
системима даљинског грејања у Новом Саду, Нишу и Београду.
„Општи циљ пројекта је био да допринесе повећању
уштеда електричне и топлотне енергије на обухваћеним
локацијама. То је, такође, требало да побољша основне услове
живота корисника услуга и побољша економски утицај на
индустрију и трговину. Циљ програма је било снабдевање
потрошача топлотном енергијом из система даљинског
грејања и подизање енергетске ефикасности. Поред тога,
циљ је био да се дâ подршка законским и институционалним
реформама у сектору даљинског грејања и компанијама које
се баве снабдевањем“ – каже Васиљевић. У другог фази већи
нагласак је стављен на постизање користи за животну средину,
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у виду побољшања ефикасности снабдевања, што би се
постигло увођењем допунских мера за јачање корпоративног
планирања и оперативних капацитета у оквиру компанија.
Према његовим речима, остваривање циља програма
праћено је мерењем следећих показатеља:
• Температура у просторијама корисника даљинског грејања
у одабраним регионима је повећана са просечних 15 °С до
између 18 и 20 °С.
• Губици воде у мрежама даљинског грејања у циљним
регионима смањени су за најмање 10 %.
• Снабдевање топлотном енергијом побољшано је без
великих промена у употреби горива (Фаза I), а ефикасност
конвертованих котлова повећана је за најмање 3 %, након
пребацивања на гас (Фаза II).
Циљну групу су чинили потрошачи са система за даљинско
грејање на три наведене локације обухваћене програмом.
Међу њима су приватна домаћинства, јавне установе,
органи управе и предузећа.
У оквиру целокупног програма (Фазе I и II) рехабилитација
је обухватала дистрибутивне мреже, подстанице и пумпе
у дистрибутивној мрежи и у топланама на три локације
које су обухваћене имплементацијом. Као пилот пројекат,
финансирани су термостатски вентили и делитељи топлоте у
кућама и становима, као и мере за институционални развој
извршних агенција и консултантских услуга. Инвестиционе
мере биле су првенствено усмерене на смањење губитака
воде и топлотне енергије у дистрибутивним мрежама
како би се побољшала ефикасност употребе горива и
квантитет и квалитет снабдевања потрошача топлотном
енергијом. Допунска мера за Фазу II имала је за циљ да
подржи исплативост снабдевања даљинским грејањем кроз

Остале институције/донације
Оцена спровођења
* Важност
* Ефективност
* Ефикасност
* Свеобухватни утицај на развој
* Одрживост

23010/енергетска стратегија и административни менаџмент
(1) 2001 40 509 (Фаза I)
(2) 2002 65 322 (Фаза II)
Јавна комунална предузећа
из Новог Сада, Ниша и Београда
Energieconsulting Heidelberg GmbH, Stadwerke Leipzig, DECON
2010
Процена пројекта
(планирано)
(1) Q 2 2001
(2) Q 2 2002
(1) 18 месеци
(2) 18 месеци
(1) EUR 11,79 милиона
(2) EUR 14,50 милиона1
(1) EUR 4,12 милиона
(2) EUR 4,50 милиона
(1) EUR 7,67 милиона
(2) EUR 9,90 милиона1
Допунски износ за (2) BMZ ID 2002 70 157: EUR 0,26 милиона
Нема

Завршна процена
(ефективно)
(1) Q 2 2001
(2) Q 3 2002
(1) 18 месеци
(2) 38 месеци
(1) EUR 11,99 милиона
(2) EUR 13,59 милиона1
(1) EUR 4,35 милиона
(2) EUR 3,80 милиона
(1) EUR 7,64 милиона
(2) EUR 9,79 милиона1
Допунски износ за (2) BMZ ID 2002 70 157: EUR 0,26 милиона
Нема

2
2
Фаза I: 2 / Фаза II: 3
2
2
2

1 (2) укључујући фондове из Фонда за студију и експертизу (SEF) од EUR 0,25 милиона (планираних) и EUR 0,25 милиона (ефективно)
институционални развој топлана. Све у свему, програм је
пројектован и усклађен са потребама предузећа. Такође,
инвестиционе мере су адекватно и доследно пројектоване
да отклоне главне проблеме сектора у току имплементације.
Набавка је спроведена у складу са КfW смерницама. Прве
испоруке опреме реализоване су 2001. године и она је
уграђена у оквиру Фазе I, пре почетка грејне сезоне 2001/2002.
Накнадне испоруке такође су стизале благовремено, што је
омогућило да активности Фазе I буду завршене пре почетка
грејне сезоне 2002/2003. Међутим, Фаза II је знатно каснила,
углавном због спољашњих фактора (стечај предузећа
обухваћених програмом, кадровске промене у општинама и
предузећима, одложено извршење у техничком смислу због
недостатка документације о системима за даљинско грејање),
у односу на предвиђене временске рокове.
Кључни резултати анализе утицаја и оцена учинка
Извештајем је констатовано да су упркос релативно малом
обиму финансија у оквиру програма, као и подели средства
између три највеће српске топлане, остварена мерљива
побољшања у погледу постављених показатеља. Тако су,
након завршетка прве фазе, постигнуте више температуре у
просторијама корисника и смањени губици воде (између 10
% у Београду и 40 % у Нишу). Такође, циљ да се за 3 % оствари
већа ефикасност производње топлотне енергије достигнут је и
премашен (Београд и Нови Сад 6 %, Ниш 9 %). Иако ограничен,
овај успех је указао на то како може да се унапреди, односно
промени процедура за обрачун топлотне енергије, што је
имало за циљ промоцију економичније потрошње топлотне
енергије код крајњих корисника.

„Иако је неопходна опрема за домаћинства (термостатски
вентили и мерачи топлоте) била инсталирана у одабраним
областима и спроведени пилот пројекти у неким предузећима,
то није довело до планираног увођења обрачунавања
утрошене топлотне енергије на основу потрошње. Тек
недавно је овај аспект поново разматран и две, од три
топлане, су затражиле сагласност надлежних градских власти
да уведу обрачун утрошене топлотне енергије на основу
потрошње сукцесивно од почетка наредне године“ – наводи
се у Извештају и наглашава да допунска мера у Фази II
(институционални развој топлана) није била успешна услед
политички мотивисаних и честих промена обучених кадрова
на свим вишим нивоима, што је довело до одлива знања.
Такође, додаје се, иако су топлане у стању да финансирају
основно одржавање и оперативне трошкове из текућих
прихода, критично је и то што су могуће само ограничене
додатне мере и инвестиције, и то једино онда када их
суфинансира локална самоуправа. Микроекономска корист
програма за топлане огледала се првенствено у смањењу
трошкова производње повећањем ефикасности и сузбијањем
техничких губитака. Даљинско грејање се сматра релативно
јефтином опцијом у урбаним подручјима, што је генерално, у
макроекономском смислу, повољније за снабдевање него кроз
индивидуалне системе за грејање и електричну енергију. Ово
изискује ефикасно снабдевање са прихватљивим губицима,
чему су допринеле обе фазе програма.
Главни корисни утицаји на животну средину јесу мања
потрошња горива по јединици произведене/испоручене
топлотне енергије захваљујући ефикаснијој производњи и
дистрибуцији и смањење специфичне емисије CO2.
И. К.
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Извештај са стручне конференције из Загреба

Радионица о јавно-приватном партнерству
у сектору когенерације

Средином фебруара у Загребу, у хотелу „Шератон“ одржа
на је једнодневна радионица о јавно-приватном партнерству
у сектору когенерације, у организацији IFC (International
Financial Corporation), чланице групе Светске банке, уз
додатну подршку Владе Швајцарске Конфедерације, коју
заступа Државни секретаријат за економске послове
(SECO). Циљеви радионице били су бројни, и то: анализа
могућности укључења приватног сектора у развоју про
јеката когенерације у јавном сектору; правна регулатива
и законски оквири за реализацију пројеката ЈПП (јавноприв атних партнерстава); искуства из региона (подручја
бивше Југославије, укључујући и Албанију и Бугарску), као и
искуства из Швајцарске на пољу ЈПП у сектору когенерације
(спалионице отпада).
Рад се одвијао у три сесије:
– ЈПП и когенерација – технички, правни и регулаторни
аспекти
– финансијски и оперативни аспекти
– панел дискусија – о свему претходно презентованом,
уз додатну презентацију (студија случаја) о когенеративном
постројењу у АД Скопље.
Презентације су држали консултанти – представници
IFC-ја или представници енергетског сектора. Скупу је
присуствовало преко 100 званица, међу којима и пред
ставници Министарства за животну средину и просторно
планирање, Привредне коморе Србије, бројних градова и
општина из целог региона, представници топлана из Загреба,
Скопља, Сарајева... Ваш извештач је скупу присуствовао као
„специјални“ гост IFC-ја. Што се тиче одржаних презентација,
неколико их је било о „когенерацијама – или спалионицама
отпада – за почетнике“, са општим подацима о таквим
системима. Било је и неколико презентација типа „студија
случаја“, на пример о спалионицама отпада у Швајцарској, уз
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пар „стандардизованих“ података: да једно такво постројење
покрива потребе око 300.000 становника, да продаје
електричну енергију по цени од 55 €/MWh, а топлотну по 23
€/MWh, да има годишње трошкове рада од око 23 милиона
евра, 30,5 милиона евра прихода (из такси на отпад, продаје
електричне и топлотне енергије) – из чега произлази да је
просечна годишња оперативна зарада постројења 8,3 ми
лиона евра, а период повраћаја инвестиције око 15 година.
Једно од занимљивијих излагања било је представника
консултантске фирме из Србије о могућностима улагања у
наш енергетски сектор, то јест о могућности спровођења
ЈПП у нашим условима. Оквири за ЈПП у Србији постоје
(али само у деловима и врло ограничено) као могућност, а
то су: Закон о енергетици, Закон о концесији (али само за
велике пројекте), Закон о комуналним делатностима, Закон
о приватизацији и Закон о јавним набавкама. Чека се и
доношење посебног закона о ЈПП, али када ће то бити још
је неизвесно. Укратко, ако би приватни инвеститор тражио
одређену правну и дугорочну сигурност, тешко би то нашао
у постојећој законској регулативи, што опет, са друге стране,
не значи да су овакви пројекти немогући у нашој земљи.
Како год, предуслови за успешно ЈПП су:
– due diligence – спроведен и од стране инвеститора и од
стране јавног сектора
– чист статус имовине (власништва)
– чист статус радне снаге
– гаранције за државу/инвеститора и правна сигурност за
инвеститора.
Дакле, ЈПП се може спровести уз услов да заиста постоји
јак економски интерес инвеститора (иначе је питање зашто
би неко улагао средства уз толико непознаница и препрека),
али је то правно још увек нерегулисан оквир. Читав поступак
би се, у крајњој линији, „провукао“ кроз ону законску

регулативу за коју би и држава и инвеститор сматрали да им
највише одговара.
Било је још речи о искуствима из Словеније, о потребним
условима за енергетски и економски ефикасну когенерацију
(потребан број сати рада већи од 4.000 годишње), а као
пример успешности једног пројекта (мања когенерација) дат
је податак да је пројектовање почело у априлу 2010, а да је
постројење кренуло са радом у фебруару 2011 (!).
Из БиХ су представљени примери студија изводљивости
за системе даљинског грејања на биомасу (потребан ка
пацитет за Јајце – 48,5 МW а за Горажде – 87 МW, од тога је
14-15 % било могуће обезбедити из биомасе). Истакнута
је улога државе (локалне самоуправе), чији је задатак да
пружи подршку за добијање потребних лиценци и дозвола
за таква постројења, одреди коректне цене енергије,
омогући коришћење земљишта за топлане и топловоде и
обезбеди потребну координацију када је реч о снабдевању
биомасом. Типови ЈПП били су углавном JV (joint venture),
BOT, BOOT, DBFO (видети текст колеге М. Шпилера у Билтену
188). Као увод у пројекат, детаљно су размотрене потребе
за енергијом, потенцијал расположиве биомасе, техничка
решења и економска изводљивост/исплативост. Анализе
су показале да би уз постојећу цену од 0,12 KM/kWh за
топлотну енергију, уз цену биомасе од 40 КМ/м3, период
повраћаја средстава пројекта био око 20 година, а да би
за пуну исплативост било неопходно постићи цену од 0,18
KM/kWh (то јест 50 % већу од актуелне). Што се тиче захтева
јавног сектора када су у питању такви пројекти, битно је
позабавити се квалитетом инвеститора из приватног сектора
(спровести DD од стране јавног сектора) и благовремено
обезбедити такозване offtake аранжмане, то јест дефинисати
све главне техно-економске параметре као што су feed-in
тарифе, количине електричне и топлотне енергије које би се
гарантовано преузимале (плаћање капацитета), могућност
повезивања на постојећу мрежу (топловодну и електро).
На почетку пројекта потребно је обезбедити и дугорочну
сигурност снабдевања горивом, затим изабрати оптималну
технологију, што је обично најмањи проблем због постојећих
примењених искустава (постићи флексибилност у смислу
што дужег годишњег паралелног коришћења топлотне и
електричне енергије) и размотрити финансијске аспекте
(када знате све претходне податке). Дакле, ЈПП пројекти
морају имати високе гаранције по свим најзначајнијим
аспектима будућег рада и морају имати средње дугачке
периоде повраћаја инвестиција како би били интересантни
за инвеститоре.
Представљен је и пројекат когенерације у Скопљу (240
МW електричне снаге и 0-160 МW топлотне). Наглашено је
да се пројекат мора пријавити као CDM (Clean Development
Mechanism) пројекат још у фази планирања како би се
могла користити средства из таквих фондова, што значајно
смањује трошкове пројекта. Дакле, овакви пројекти – који
имају значајан повољан утицај на заштиту животне средине
(Kyoto...) и смањују емисије CO 2 – не аплицирају за CDM
средства када се постројење пусти у рад, већ још у фази

планирања! Припремна (али већ релативно одмакла) фаза
пројекта почела је у децембру 2005. – јануару 2006. године
кроз припрему EPC тендерске документације, припрему
процене у тицаја на животну средину итд, а почетак
комерцијалног рада отпочео је у јануару 2011, што је за ове
просторе прилично брзо.
Ево још мало података из суседства, то јест шта се на
пољу когенерације дешава у Хрватској и који су то постојећи
проблеми и најважнији закључци по питању комбиноване
производње топлотне и електричне енергије:
– Хрватска је 2010. године донела документ „Национални
потенцијал когенерације“, на темељу Директиве 2004/8/ЕЗ,
о промовисању когенерације (сличан докуменат је урађен у
Србији 2007. године).
– Констатовано је да потенцијал за даљу експанзију
когенеративних постројења постоји у свим секторима
непосредне потрошње, а повећање удела когенерације
може се остварити или заменом застареле опреме новим
технологијама на постојећим локацијама или изградњом
нових постројења (какав закључак!).
– На исплативост погона са капацитетом мањим од 10
МW електричне енергије значајан утицај имају различити
сценарији развоја цена природног гаса и електричне
енергије, док на исплативост погона средњих и великих
постројења главни утицај имају цене горива и корисна
потрошња топлотне енергије.
– До 2020. године планира се повећање капацитета
когенерације на око 420 МW, и то за 179 МW у индустријским
погонима, за 134 у системима даљинског грејања, за 86 МW
у сектору услуга и за 21 МW у вишестамбеним објектима и
домаћинствима прикљученим на дистрибутивну мрежу при
родног гаса.
– Повећање удела когенерације у укупној потрошњи
електричне енергије са 10 % на 12 % у периоду од 2010. до
2020. године.
– Променљивост цена горива, неповољан однос цене
електричне енергије и гаса, непознавање величине и траја
ња потреба за топлотном енергијом за одређену локацију,
као и високи инвестициони ризик, сматрају се главним
препрекама за инсталацију нових когенерација.
– Статус повлашћеног произвођача електричне енергије
за когенерацију остварује се задовољавањем критеријума
ефикасности производње и спровођењем процедура за до
бијање статуса прописаних Правилником о стицању статуса
повлашћеног произвођача електричне енергије.
– Успостављање гаранције порекла обухвата врсту и
потрошњу горива, његову доњу топлотну моћ, начин ко
ришћења произведене топлотне енергије, датум и место
производње, количину електричне енергије из вис о
коефикасне когенерације, те уштеду примарне енергије.
За крај овог извештаја, додао бих да је поменуто (али само
поменуто) и хибридно ЈПП, то јест повезано финансирање
(binding financing) као нова варијанта ЈПП у ЕУ, али о томе
неки други пут, када будемо имали више података.
Слободан Огризовић, дипл. ел. инг.

Објашњење
За оне који не могу баш одмах да се сете шта је due diligence или не знају шта то значи, ево и кратког објашњења: due
diligence = дужна пажња, дужна позорност; појам који означава детаљно упознавање са свим аспектима пословања
потенцијалног пословног партнера, као и процену добити, обавеза и одговорности који се преузимају уколико се
уђе у заједнички посао (или чак куповину неког предузећа). Тиме се проверава тренутно стање и потенцијал будућег
пословног партнера и добија на сигурности – да инвеститор не би дошао у заблуду на основу намерног или ненамерног
информисања. Дакле, то је и врста независне анализе и истраживања/потврде информација о пословном партнеру.
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Ненад Поповић, руководилац Сектора за системски развој и подршку о унапређењу IT сектора предузећа

Предузеће сада има најмодернију опрему
За изградњу нове сервер сале била је пресудна одлука
менаџмента да се на месту некадашњих барака „Инвестиција“
сазидају нове зграде - зграда 1 у којој су данас смештени
запослени из ОЦ Финансије и ОЦ Заједнички послови и зграда 2
у којој су смештени генерални директор, и запослени у АГД и ОЦ
Инжењеринг и одржавање. Како је овом одлуком објекат старе
сервер сале био одређен за рушење, договорено је да се у једној
од просторија на првом спрату зграде 1, која је прва изграђена,
оформи нова сервер сала и у њу измести постојеће чвориште
мреже„Београдских електрана“.
У старој, дотрајалој и нефункционалној сервер сали се налазио
један комуникациони орман са прилично времешном мрежном
опремом који је вршио функцију централног чворишта мреже,
као и полице са петнаестак канцеларијских PC-а старих преко 5
година, који су силом прилика „глумили“ сервере и опслуживали
преко 700 корисника рачунарске мреже. С обзиром на то да је од
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2004. године набављено преко 700 нових рачунара и преко 100
штампача и MF уређаја, пратећа улагања у мрежну и серверску
опрему била су занемарљива. Вишегодишње неулагање у IT
инфраструктуру довело је пред потпуни колапс елементарно
функционисање рачунарске мреже, без могућности њеног
проширења и увођења нових сервиса. Било је потребно хитно
заменити серверску и комуникациону опрему и сместити је у
одговарајући простор.
Радови на новој сервер сали одвијали су се у више фаза.
У сарадњи са ЕТФ-ом у јулу 2009. године урађен је Пројекат
измештања главног комуникационог чворишта ЈКП „Београдске
електране“ у којем је дефинисана неопходна инфраструктура
нове сервер сале и извршен избор и димензионисање неопходне
мрежне и електроенергетске опреме.
Крајем септембра 2009. приступило се изградњи
инфраструктуре. Постављен је дупли под унутар којег су положени

PNK канали за кабловски развод. На средини просторије у
праволинијском низу постављено је шест ормана за рачунарску и
мрежну опрему. Урађена је електро-енергетска и противпожарна
инсталација, структурно каблирање IT инсталације, расвета,
као и водоводна инсталација за парни овлаживач будућих
клима ормана. На улаз су постављена метална противпожарна
врата. Положени су нови оптички каблови од комуникационог
ормана у новој сервер сали до шахта испред старог чворишта за
касније преспајање постојеће концентрације оптичких линкова.
Истовремено, радило се и на опремању мање IT сале у приземљу
исте зграде, позициониране тачно испод главне сервер сале. У њој
је постављен орман у којем се налазе мрежни свичеви за приступ
рачунарској мрежи корисника из те зграде (ОЦ Финансије и ОЦ
Заједнички послови), као и уређај за непрекидно напајање сервер
сале. Након изградње инфраструктуре приступило се уградњи
опреме – по фазама, како је пристизала.
У фебруару 2010. године уграђен је и пуштен у рад трофазни,
on-line уређај за непрекидно напајање (APC Smart UPS) од 40 kVA,
са додатним екстерним батеријским пакетом (орманом) ради
проширења аутономије основног уређаја. UPS уређај, заједно са
екстерним батеријским пакетом, физички (у виду два ормана) је
смештен у поменуту мању салу у приземљу, а одатле је посебном
електроинсталацијом повезан са електро-орманом у главној
сервер сали. Преко овог уређаја напаја се електричном енергијом
сва рачунарска и мрежна опрема у обе сале и на тај начин је
опрема заштићена од било каквих колебања и губитака напона.
У случају нестанка електричне енергије тренутни капацитет
UPS уређаја, у односу на инсталирану снагу опреме коју штити,
довољан је да обезбеди непрекидан рад опреме у трајању од око
90 минута. То је више него довољно да се премости период до
почетка рада дизел агрегата, који у таквим случајевима аутоматски
стартује и потребно му је свега неколико минута да почне стабилно
да напаја сервер салу.
Истог месеца у комуникациони орман (први од шест) у
сервер сали уграђен је мрежни уређај (Cisco Catalyst WS-C6509-E)
који представља само „срце“ рачунарске мреже наше фирме.
Он контролише саобраћај и управља радом свих мрежних
сервиса на мрежи „Београдских електрана“ и директно преко
њега се одвија комуникација нових blade сервера са системом
за складиштење података. Овакав модуларни уређај замењује
више појединачних, док у исто време обезбеђује централизацију
њиховог конфигурисања, надзора и управљања, као и уштеду
у смештајном простору, каблирању, напајању и одржавању. У
оквиру самог уређаја обезбеђена је редундантност и висока
доступност свих сервисних модула без потребе за додатним
екстерним каблирањем или набавком засебних редудантаних
мрежних уређаја. Технолошки, нова мрежна решења могу
се имплементирати простом уградњом одговарајућег
сервисног модула у постојећу шасију чиме се обезбеђује висока
флексибилност и заштита уређаја од технолошког застаревања, а
самим тим и заштита инвестираних финансијских средстава.
Током марта 2010. године уграђена су и пуштена у рад два
клима ормана (Liebert – Emerson S20UA) са директном експанзијом
и ваздухом хлађеним кондензаторима (HCE33). Ови уређаји
намењени су за прецизну наменску климатизацију, оспособљени
су за непрекидан рад током читаве године и имају могућност
хлађења простора при спољним температурама од –25˚ до +45˚C

Субота, 17 април 2010. за нас је био посебан дан. Месеци
анализа, планирања и припрема требало је да буду примењени.
У току преподнева пресечени су сви оптички каблови у шахту
испред старог чвориста. Демонтирана је и опрема у старој сервер
сали и након тога више није било повратка. Спајање пресечених
оптичких линкова на новоположене оптичке каблове, који воде до
комуникационог ормана у новој сервер сали, трајало је до касно
поподне. Овим је завршено физичко измештање чворишта мреже.
Стари сервери измештени су у нову сервер салу и касније пуштени
у рад – привремено, до окончања набавке нових сервера и система
за складиштење података. Истовремено, на више објеката у ТО
„Нови Београд“ замењена је стара мрежна опрема са новим Cisco
свичевима. Предвече је пуштен у продукцију и централни мрежни
Cisco свич. Од момента његове набавке и уградње (нешто мање
од два месеца), паралелно са свим осталим активностима, трајале
су припреме за његово коначно конфигурисање и пуштање
у продукцију. Неизвесност у погледу коначног исхода нестала
је када су се, један за другим, постепено подигли сви мрежни
сервиси и када је успостављена веза са свим удаљеним објектима
и локацијама. Тренутак пуштања централног Cisco свича у рад
може се сматрати тренутком када је обновљена рачунарска мрежа
„Београдских електрана“ почела са радом са новим централним
чвористем, смештеним у адекватан, наменски припремљен, нов,
модеран простор. Остатак викенда протекао је у тестирању мреже,
сервера и остале опреме у сервер сали. Резултат је био тај да је за
све кориснике рачунарске мреже у „Београдским електранама“
понедељак био само још један уобичајен радни дан.
Током маја 2010. године уграђени су и пуштени у рад нови
сервери и систем за складиштење података. При набавци опреме
водило се рачуна о томе да она пре свега задовољава потребу
да се на њој имплементира виртуелна платформа на коју ће се
мигрирати постојећи продукциони сервери и касније инсталирати
нови. Дакле, да би се решила нарастујућа потреба за заменом и
консолидацијом старих сервера требало је изабрати платформу
за виртуелизацију, као и одговарајућу серверску опрему и опрему
за складиштење података, која ће омогућити имплементацију те
виртуелне инфраструктуре.
У погледу платформе за виртуелизацију определили смо се
за решење Vmware vSphere – можда тренутно најкомплетније
решење за виртуелизацију на тржишту. За серверску платформу
изабрано решење састоји се од HP шасије са укупно 8 blejd
сервера (прошириво до 16). Blade сервери заузимају знатно
мање простора у односу на стандардне. Напајање и хлађење и
мрежну интерконекцију ови сервери добијају централизовано
преко шасије. Тиме је знатно смањен број каблова, истовремено
повећана енергетска ефикасност и смањени трошкови електричне
енергије и до 30% у односу на исти број „стандардних“ севера.
Blade серверима се управља централизовано, преко мреже, што
значајно поједностављује њихов надзор и администрирање.
Централизовани систем за складиштење података (NetApp
FAS2050) представља кућиште са дисковима високих перфоманси,
логички повезаних у RAID групе које омогућавају отказ два диска
без губитка података. Систем је проширив до маx. 104 диска (маx.
104TB).
Након што је сва опрема инсталирана и конфигурисана,
извршена је виртуелизација постојећих сервера. Сви сервери у
ОЦ IT сада су виртуелизовани, односно све серверске апликације
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Обележена дванаестогодишњица НАТО бомбардовања топлане „Нови Београд“ и погибије радника Слободана Тришића

Зло не сме да се понови

измигриране су са старих физичких сервера и извршавају се у
склопу виртуелне серверске инфраструктуре.
Принципи функционисања и предности виртуелизације
Стандардна серверска технологија захтева да се скоро сваки
програм који вам је потребан у пословању, а при томе опслужује
већи број корисника, извршава на по једном, засебном физичком
серверу. И у мањим предузећима број тих пословних програма
често превазилази број 10, а код нас их је било око 30. Данас имамо
ситуацију да су хардверски ресурси једног сервера искоришћени
просечно са три до осам одсто његових капацитета, а стандардном
технологијом није могуће на поуздан начин ставити више
програма на један сервер. Сада је технологијом виртуелизације
омогућено да се на једној постојећој серверској машини (blade
серверу) подигне софтвер за виртуелизацију (vmware хипервизор)
као један међуслој између оперативног система виртуелне
машине и серверског хардвера, чиме се омогућава да се на
једном физичком серверу уместо једне апликације може поуздано
извршавати и више десетина апликација у оквиру исто толико
виртуелних машина.
Виртуелна машина представља, у ствари, један мало већи фајл
који садржи идентичну копију целокупне софтверске инсталације
(оперативног система са инсталираним апликацијама и подацима)
једног физичког рачунара (сервера или радне станице). У нашем
случају, такви фајлови смештају се на систем за складиштење
података. Vmware хипервизор је софтвер који је инсталиран
директно на физичком серверу. Он учитава поменуте фајлове
и подиже и извршава коресподентне виртуелне оперативне
системе и апликације. Виртуелне машине нису „свесне“ ресурса
физичког blade сервера на коjем се извршавају, већ„виде“ у ствари
онај виртуелни хардвер који им презентира Vmware хипервизор.
Захваљујући оваквој технологији ми смо у могућности да према
сопственој процени о захтевности поједине апликације, преко
софтвера за виртуелизацију, додељујемо појединој виртуелној
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машини произвољну количину меморије и процесорске снаге,
а све у оквиру граница укупних ресурса на једном физичком
серверу. Укупан збир додељених процесорских и меморијских
ресурса свих виртуелних машина на једном физичком серверу
може прелазити укупну количину меморије и процесорске снаге
инсталираних на том серверу. Ово је могуће захваљујући томе што
су ресурси физичког сервера који су додељени једној виртуелној
машини, уколико их она у датом тренутку не користи, захваљујући
виртуелизацији, аутоматски доступни осталим виртуелним
машинама које се извршавају на том серверу.
Технологија виртуелизације омогућава драстично повећање
искоришћења једног физичког сервера, а са тим у вези и смањење
броја потребних физичких сервера, чак и до 15 пута, што повлачи
и смањење утрошка енергије за напајање и хлађење и више од 10
пута.
Поред тога, вишеструко се смањује потреба за великим и
скупим серверским собама, као и за бројем и снагом уређаја за
непрекидно напајање. За мању количину опреме потребно је и
мање времена ИТ администратора. Изненадни откази било које
компоненте виртуелизованог система не доводе до прекида рада
система, што није био случај са стандардном технологијом. Како
се све виртуелне машине и сви подаци налазе у виду фајлова на
примарном storage-у, док је на blade серверима подигнут само
виртуелизациони слој, могуће је уживо (on line) урадити миграцију
виртуелне машине са једног на други физички сервер без прекида
у раду активне апликације ради, на пример, одржавања неког од
физичких сервера. Самим тим, систем је могуће без заустављања
одржавати чак и у радно време! У случају да откаже неки од blade
сервера могуће је да ниједна апликација не буде угрожена. Оне
се опорављају аутоматски и то у року од једног до два минута,
колико је потребно да се виртуелна машина рестартује на
резервни blade сервер. Поред наведених постоје и друге напредне
функционалности оваквог система које значајно подижу његову
расположивост и поузданост и значајно повећавају сигурност
података.

Председник Скупштине града Београда

Генерални директор Зоран Предић и заменик Ненад Ђаковац

Председник Скупштине града Београда Александар
Антић, чланови Градског већа Горан Алексић и Сло
бодан Шолевић, председник Скупштине општине
Нови Београд Живан Обреновић, породица Тришић,
садашњи и бивши менаџмент ЈКП „Београдске елек
тране“, као и колеге, 4. априла 2011. године положили
су венце на спомен обележје Слободану Тришићу,
раднику предузећа који је пре 12 година погинуо на
радном месту приликом НАТО гранатирања топлане
„Нови Београд“.
„На данашњи дан пре дванаест година у 4 сата и 26
минута, у време нажешћег бомбардовања тадашње СРЈ,
на мети НАТО бомби нашла се и највећа српска топлана
‘Нови Београд’. Погођена је са више пројектила, уни
штени су значајни складишни капацитети, црпна ста
ница, део виталних постројења, оба претакалишта
горива и бензинска пумпа, а велика материјална штета
нанета је свим објектима. Оно што је најтрагичније, том
приликом је погинуо и наш колега Слободан Тришић
који је храбро обављао радне задатке. Дванаест година после бомбардовања полако бледе слике разарања Србије,
Београда и нашег предузећа. Обновили смо наше градове, изградили мостове, вратили у функцију наша постројења,
али оно што никада нећемо моћи да вратимо јесу животи хиљада недужних људи, војника, полицајаца, цивила и деце“
– рекао је генерални директор „Београдских електрана“ Зоран Предић и додао: „Један књижевник је у свом роману
записао да зло не смемо никада заборавити, не зато да би се на зло злом одговорило већ да се оно никада не би
поновило. Зато, због будућих генерација које долазе, наш задатак је да градимо мостове међу људима и спајамо их, а
због хиљада оних који већ дванаест година нису са нама никада не смемо заборавити оно што је нашој земљи учињено
у време безумне агресије.“
Председник Скупштине града Александар Антић је истакао:
„Данас смо овде да бисмо још једном показали наше опредељење да водимо политику којом градимо односе са
другим народима да се у Београду више никада не би чуле сирене које упозоравају на опасност од бомбардовања. Овде
смо да још једном поновимо да је одлука да се бомбардује наша земља била безумна, да је НАТО агресија била брутална
и да ће грађани Београда и Србије увек памтити и увек исказивати поштовање према онима који су били невине жртве
агресије.
Ј. Д.
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Искуства српских топлана у наплати према утрошку енергије

Уштеде, али и изазови

Преостало је још око годину и по дана до ступања на
снагу кључних одредби Одлуке о снабдевању топлотном
енергијом у граду Београду, донете 1. јануара 2008. године.
Наиме, према члановима 43. и 93. ове Одлуке, сви тарифни
купци, односно потрошачи су у обавези да до 1. јануара 2013.
године на сваком грејном телу стамбеног или пословног
простора имају уграђене термостатске вентиле којима
се регулише проток топлотне енергије, као и уређаје за
регистровање утрошене топлотне енергије тог грејног тела.
Рационално коришћење енергије постаје императив
времена у којем живимо. Сходно томе, у припреми је закон
којим ће се регулисати ефикасна употреба енергије, и то у
секторима производње, преноса, дистрибуције и потрошње
енергије. Значајан део закона о рационалној употреби
енергије односиће се на рад и будуће обавезе топлана и
дистрибутера топлотне енергије. Успостављањем система
енергетског менаџмента, односно менаџера, на локалном
нивоу ће се доносити планови и програми рационалне
употребе енергије.
Дужност локалне самоуправе биће и усвајање тарифног
система за услуге даљинског грејања, по којем ће се цена
грејања обрачунавати према стварном утрошку, односно
предатој топлотној енергији.
Трећина Суботичана плаћа по утрошку
Од 58 топлана, чланица Удружења топлана Србије, само
малобројне се могу похвалити искуством у наплати топлотне
енергије према мерачу, односно стварној потрошњи. Једна
од најбољих у томе је „Суботичка топлана“.
18

„Уградња калориметара у Суботици је отпочела још
почетком осамдесетих година прошлог века. Ипак, наплата
по утрошку тих година није заживела услед неповољних
техничких услова, који су се односили на баждарење мерача
и њихово одржавање“ – пренео је искуство „Суботичке
топлане“ Перо Ракић, дугогодишњи генерални директор.
„Ус лови за овакву врс т у нап лате с тек ли с у се у
грејној сезони 2005/06. године. До тада су уграђени нови
ултразвучни калориметри у свим подстаницам стамбених
зграда, а донете су и измене и допуне Одлуке о даљинском
грејању у граду Суботици. На крају ‘пробне’ грејне сезоне
биланси су показали да је око 65 % станова имало укупна
задужења у границама од +/- 10 % у поређењу са паушалом,
15 % корисника је имало изражену мању потрошњу, а 20 %
веће задужење. Према тим подацима, укупно фактурисани
износ за грејну сезону 2005/06. био је нешто већи од
паушалног обрачуна.
Дакле, нови начин наплате топлотне енергије прве
године је био прилично ‘напоран’. Уложен је поприличан
труд запослених у топлани да се потрошачима објасни
како функционише систем коришћења топлотне енергије,
односно како је могуће да се рачуни разликују, од зграде до
зграде, од стана до стана, као и да су задужења за исти стан
разликују од месеца до месеца.
Већ следеће године, у грејној сезони 2006/07, инте
ресовање грађана за плаћање по утрошку топлотне енергије
почело је да расте, јер су се потрошачи, на основу искустава
‘напредних’ корисника, уверили да је могуће остварити
евидентне уштеде у енергији, односно новцу. Услед тога, у
сарадњи са Агенцијом за енергетску ефикасност, започет је

пилот Пројекат утврђивања потенцијала за уштеду топлотне
енергије. Он се огледао у томе да су за узорак узете три
идентичне зграде – солитери, у које је уграђена опрема за
мерење и праћење утрошка топлотне енергије. Након две
грејне сезоне дошло се до следећих резултата: у случају
да постоји само локална регулација у подстаници, уштеда
је износила само осам одсто топлотне енергије у објекту.
Међутим, поседовањем терморегулационих вентила на
грејним телима корисника зграде уштеда топлотне енергије
је износила целих 25 одсто у односу на ранији систем наплате
за испоручену топлотну енергију.
На основу показаног истраживања, већ од следеће
грејне сезоне 2007/08, потрошачима је дато одобрење за
уградњу термовентила и електронских делитеља топлоте,
а инвеститори су били у обавези да у нове објекте уграде
опрему за индивидуалну регулацију мерења. Епилог
дугогодишње припреме ‘Суботичке топлане’ за пружање
услуга ‘по вољи потрошача’ јесте тај да сада скоро 30 одсто
свих корисника, топлотну енергију плаћа према утрошку.
Да би цена грејања била што реалнија у односу на
стварну испоруку енергије, формирана је према систему
фиксног и варијабилног дела. То значи да је дефинисано да
фисни део износи 20 одсто укупне цене, односно укупно
испоручене топлотне енергије згради. У тих 20 одсто
убројани су трошкови за закуп снаге (трошкови ремонта,
реконструкција, модернизација, зарада...). Тај део се, затим,
правилно расподели на станове, сходно њиховом броју и
величини, а важно је рећи да се фиксни део плаћа и онда
када нема потрошње. Варијабилни део цене је 80 одсто, и он
представља енергију која се измери на делитељима топлоте
у сваком стану, на сваком грејном телу појединачно.
Досадашње искуство топлане у Суботици је показало
да су уградњом терморегулационих вентила и делитеља
топлоте уштеде евидентне. Смањење потроње енергије
креће се од 15 до 40 одсто, наравно, у зависности од жеље и
потреба потрошача“ – објаснио је Рикић.
Као изазове, Рикић је навео следеће:
„Очитавање мерача и систем за унос и обраду података,
као и штампање рачуна, морају бити потпуно тестирани пре
упуштања у почетак наплате. Највише је било нејасноћа код
самих корисника, упркос њиховој информисаности путем
обавештења и јавних наступа руководилаца топлане. Дакле,
требало је доста труда да се људима предочи због чега ће
рачуни из месеца у месец бити различити. Други изазов
је примена због различитих ставова корисника у једном
објекту.
Проблем настаје када одређен број станара не угради
опрему, па је потребно наћи оптималну меру и начин за
утврђивање њиховог удела у укупној потрошњи зграде.
Један од већих проблема је и како ‘заштитити’ станове
са неповољним положајем у згради, односно са једним
спољним зидом. Такође, изазов је како и колико наплатити
оним корисницима који заврну вентиле, а ипак, према закону
термодинамике, преузимају део енергије цевним системом и
зидовима и тако учествују у губицима енергије у згради. Ови
проблеми решени су расподелом фиксних и варијабилних
трошкова у месечном рачуну“ – објаснио је Рикић.
У оваквом начину обрачуна, мења се и улога топлане
јер крајњи корисници одређују ниво потрошње у сваком
моменту. Резултат је тај да се прелази у активно управљање
производњом са учесталијим променама параметара радних
режима.

„Залеђено“ у Новом Саду
У ЈКП „Новосадска топлана“ одлуку Града о одлагању
примене новог тарифног система грејања за сезону
2013/2014. сматрају потпуно бесмисленом. Идеја да власници
станова у систему даљинског грејања у Новом Саду рачуне
плаћају по утрошку, чиме би се рационалније користила
топлотна енергија, како то тврде у ЈКП „Новосадска топлана“,
није заживала ове грејне сезоне, а највероватније неће ни
следеће. На последњој седници Градско веће је одлучило
да се примена новог тарифног система одложи за сезону
2013/2014! У локалној самоуправи сматрају да реализација
пројекта још није остварива, што је изазвало оштру реакцију
у овом јавном предузећу. На иницијативу „Новосадске
топлане“, у јуну прошле године, одборници Скупштине града
усвојили су одлуку која омогућава мерење грејања на нивоу
зграде. Том приликом, у јавном предузећу су истакли да
им је крајњи циљ расподела топлотне енергије и обрачун
трошкова за сваки стан посебно и потврдили да су спремни
за прелазак на прву фазу новог система (поставили су мераче
у свим подстаницама). Друга фаза предвиђала је у сваком
домаћинству уградњу нове опреме (делитеља енергије и
термостатских вентила), која је требало да кошта око 50
евра по радијатору, а коју би грађани платили у ратама, на
две или три године. Како би обезбедила повољне услове
кредитирања за набавку опреме за свих 85.000 станова у
систему даљинског грејања „Новосадска топлана“ је ушла у
преговоре са Европском банком за обнову и развој, али је
већ на јесењем заседању локалног парламента постало јасно
да ће примена новог система морати да сачека.
„Пре увођења калориметара треба дигитализовати
подстанице у свим стамбеним зградама, за шта би град морао
да се задужи за око 20 милиона евра код Европске банке за
обнову и развој или Немачке развојне банке. Анализа по
стамбеним објектима, коју смо добили, не даје прецизну
слику колико ће грађана грејање плаћати јефтиније, а
колико њих скупље, пошто људи живе и у кућама. Није
реално упустити се у овакав пројекат, а да то није утврђено“
– објаснио је градоначелник Игор Павличић.
У Градској кући кажу ће продужење рока за увођење
новог тарифног система и наплате по утрошеној енергији
осталим Новосађанима дати довољно времена да побољшају
изолацију како би тај систем наплате и за њих био ефикасан.
Међутим, у ЈКП „Новосадска топлана“ истичу да је одлука
Градског већа „у потпуности бесмислена“!
„Овом одлуком садашња градска власт налаже будућој
шта треба да уради на топлификационом систему Новог
Сада. Другим речима, у овом мандату се неће ништа урадити
на модернизацији система, изузев што ће се исказати воља
шта би требало урадити у будућности. Мене као директора
‘Новосадске топлане’ ова одлука обавезује да не радим ништа
до краја мандата на било каквим променама и побољшањима
на систему грејања“ – каже мр Владимир Јелић.
Модернизација у Београду при крају
Иако имају више предајних станица него све остале
топлане у Србији заједно, модернизација подстаница у
Београду је при крају. Прецизније, „Београдске електране“
с у уградиле уређаје за мерење укупно испоручене
топлотне енергије у 6.970 топлотних предајних станица
(89 % од укупног броја, односно 97 % према инсталисаном
капацитету).
С. Луковић
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Одржана међународна конференција Даљинска енергетика 2011. у Порторожу

Значајан број стручних радова из Србије

Стрељаштво: Србија први пут има двојицу судија са „А“ лиценцом

Колега Никола Марић

У Порторожу је од 20. до 22. марта одржана међународна
конференција Даљинска енергетика 2011. у организацији
словеначког удружења даљинског грејања и Euroheat & Power
асоцијације из Брисела. На конференцији је представљено
седам радова из Србије.
Седму годину заредом аутори из Србије презентују своје
радове на овој конференцији, и то углавном стручњаци из
Удружења топлана Србије. Ове године, поред представника
топл ана, значајно учешће су узели и представници Бео
градс ког и Новосадског универзитета, проф. Драгослав
Шумарац, проф. Т. Нинков и доцент Маја Тодоровић, који су
изложили рад „Методологија одређивања губитака енергије у
грађевинским објектима“.
Маја Тодоровић је са Петром Василевићем из „Београдских
електрана“ била такође аутор рада „Побољшање енергетске
ефикасности стамбеног објекта повезаног на систем даљин
ског грејања у Београду“.
Колеге из топлане „Чачак“, Петар Домановић и Ненад
Оцокољић први пут су учествовали на овој конференцији са
радом „Модернизација и развој даљинског грејања у Чачку“.
На конференцији су учествовали и представници топлана
из Краљева и Новог Сада. Као и претходних година један од

најбоље прихваћених аутора на конференцији била је Татја
на Нушић са групом аутора из „Београдских електрана“. Она
је представила рад „Даље перспективе управљања произ
водњом топлотне енергије у топлани Нови Београд“. Неколико
година заредом инжењер Татјана Нушић у својим стручним
радовима приказује процес модернизације производње то
плотне енергије у ТО „Нови Београд“, укључујући изградњу
и прикључивање котла бр 8, капацитета 140 МW, у процес
производње. Успешно представљање модернизације ТО „Но
ви Београд“ већ је резултирало бројним посетама стручњака
даљинског грејања из Словеније (у неколико наврата око
тридесетак стручњака је било у посети ТО „Нови Београд“), а
у току су и договори са проф. Мајом Тодоровић са Машинског
факултета да Тања Нушић одржи неколико предавања сту
дентима четврте године смера за термотехнику – уз практичну
презентацију процеса производње топлотне енергије на
термокоманди топлане.
Други рад из „Београдских електрана“ под називом „Кон
цепт техноекономске оптимизације система даљинског
грејања – пример топлане Коњарник“, аутора инжењера Вла
димир Танасић и мр Љубиша Владић, изложила је такође Тат
јана Нушић јер аутори нису дошли у Порторож због штедње.

Татјана Нушић Петар Васиљевић
Учеснике Конференције поздравио је и Петар Васиљевић, у име Удружења топлана Србије, као и Драгослав
Шумарац у име Инжењерске коморе Србије. Том приликом упућени су позиви за успостављање још успешније сарадње
у наредном периоду, што је проф. др Алојз Поредош, председник Удружења топлана Словеније, са задовољством
прихватио уз обећање да ће доћи на наредни 42 КГХ конгрес.
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Србија први пут у историји има двојицу судија са „А“
лиценцом Међународне федерације стрељачких спортова
(ISSF). Највише судијско звање добили су Витомир Хоман
и наш колега Никола Марић, арбитри из Београда. Обо
јица су протеклих година активно били укључени и у
организацију свих великих такмичења одржаних у Бео
граду: 2005. Првенства Европе мало-калибарским оружјем,
2006. Превенства Балкана, 2008. Првенства југоисточне
Европе, 2009. Лиге младих Европе и 2010. Светског купа.
Хоман је такође председник Судијске комисије Стрељачког
савеза Србије.
Одлуку о унапређењу двојице српских судија донео је
Судијски комитет ISSF на годишњем састанку у фебруару.

„Судијска организација Србије веома се успешно ухва
тила у коштац са првим великим изазовом, организацијом
Првенства Европе 2005.“ – каже Хоман. Пред ово так
мичење близу 30 српских судија је прошло семинаре
и положило за „Б“ лиценцу, што је била окосница тима
који је касније, са много успеха, судио на свим великим
међ ун ародним такмичењима у Ковилову. Прилика за
усавршавање сваке године било је и Интернационално
првенство Београда које је стекло изузетан углед у
региону.
Унапређење Хомана и Марића у највише судијско звање
је и признање свим српским судијама, али и целокупној
наш ој стрељачкој организацији која је успешно, у сло
женим економским околностима, била домаћин великим
такмичењима и за врхунску организацију и гостопримство
добила највише оцене међународних званичника. Срп
ске судије су успоставиле добру сарадњу са земљама
у региону, а два велика такмичења на којима су наши
арбитри били чланови жирија јесу Првенство света у
Загребу 2006. и Првенство Европе у Осијеку 2009. године.
На оба првенства српски судијски тимови су добили нај
више оцене за рад.
„Велики и одговоран посао чека нас на Шампионату Ев
ропе у Београду од 31. јула до 14. августа“ – додао је Хоман.
Ангажоваћемо око 45 наших судија на овом такмичењу
и очекујемо преко 1.500 стрелаца и гостију. Такође, биће
укуључено и пет-шест судија из региона, а ми ћемо, као
и увек, бити добри домаћини и судијском тиму који ће
делегирати Европска стрељачка конфедерација.

Трка сећања за трагично страдалог колегу Слободана Тришића

У склопу прославе ,,Дани општине Нови Београд“, 15. ап
рила 2011. године одржан је 42. Крос Новог Београда. Орга
низатори ове манифестације су „Спортско школско удру
жење Новог Београда и Атлетски клуб „Нови Београд“. Ово
је традиционално такмичење основних и средњих школа
Новог Београда.
По први пут ове године организацији овог такмичења
придружиле су се и „Београдске електране“ са предлогом да
се у оквиру кроса организује трка радних колектива Новог
Београда под називом „Сећање на трагично преминулог рад
ника у НАТО бомбардовању, Слободана Тришића“.
Такмичење је отворио генерални директор „Београдских
електрана“ Зоран Предић, иначе дугогодишњи председник
међународне манифестације „Бели крос“, који је пожелео
такмичарима да остваре што боље резултате. Учествовало је

чак око 800 такмичара, а у трци радних колектива Новог Бео
града 27 тркача у женској и мушкој конкуренцији. Победник
у женској конкуренцији је била Милена Петровић, а у мушкој
Милан Петровић, док је трећепласиран био Горан Тешић –
сви из „Београдских електрана“. Победници су добили дип
ломе и медаље са ликом Зорана Тришића, које је уручио члан
организационог одбора кроса Михајло Николић, помоћник
директора ОЦ инжењеринг и одржавање.
Манифестацију су скромно помогле и „Београдске елек
тране“, затим Спортско друштво БЕ, као и неколицина дона
тора. Велики допринос у организацији кроса дали су и запо
слени мр Миодраг Мики Јекнић, Михајло Николић, Радисав
Николић и Славица Милићевић. Надамо се да ће наредних
година ова манифестација бити масовнија.
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ће бити мештанин овог села, пољопривредник Роберт Холо.
„Агропелет је пресована кукурузовина која је одлично гориво
за централно грејање, а у нашем погону ће се производити
за потребе централа у Европској унији. Фирма ‘Bridge
Power Investments’ је потписала предуговор на 10 година
за снабдевање европских електрана агропелетом. Он ће се
производити у виду великих бала састављених од штапића
пресоване кукурузовине, дебљине малог прста и дужине
десет центиметара. Бале ће бити тешке око 500 килограма“ –
објашњава Холо.
Према речима градоначелника Сомбора, Немање Делића,
Дорослово је у тој општини одређено као најпогоднија
локација за изградњу фабрике агропелета, а Холо је за
стратешког партнера чешком инвеститору предложен као
агролидер региона. Он са своја три сина обрађује 450 хектара
земље. Чеси би од извоза агропелета годишње требало да
инкасирају девет милиона евра. Фабрика ће се градити на
једном хектару Холове земље, на локацији између Дорослова
и Српског Милетића, а заузимаће још 10 хектара простора за
пријем сировине.
Холо каже да ће се извоз агропелета обављати воденим
путем, уз Дунав, и да ће ради тога у Дорослову бити изграђен
и пристан на каналу Дунав-Тиса-Дунав.

Македонци се жале на хладне станове

У Љигу одржан округли сто о преласку на наплату према потрошњи топлотне енергије

Сви морају да буду упознати са
предностима новог система
Удружење топлана Србије организовалао је у хотелу
„Љиг“ семинар у вези са преласком на наплату по
потрошњи топлотне енергије. Скупу су поред Милована
Лечића, председник а Удру жења топлана, Анђеле
Лазаревић, самосталног саветника из Министарства
за инфраструктуру и енергетику, Петра Васиљевића из
„Београдских електрана“ и Пере Рикића, директора
„Суботичке топлане“, присуствовали и преставници
локалних самоуправа, скупштина станара и удружења
заштите потрошача. Идеја је била да представници топлана
упознају и едукују све заинтересоване стране са начином
преласка на наплату према потрошњи.
Анђела Лазаревић је представила системе даљинског
грејања у Предлогу закона о рационалној употреби
енергије, односно упознала је присутне са енергетском
политиком Републике Србије, Планом и Програмом
рационалне употребе енергије, затим мерењима и
наплатом потрошене енергије, која укључује дужности
локалне самоуправе и дужности предузећа за дистрибуцију
локалне самоуправе.
Петар Васиљевић је одржао презентацију на којој
је представио услове за прелазак на наплату према
потрошњи, као и обавезе градова и општина у том процесу.
Он је истакао је да су до сада усвојени стратешки закони
из ове области, који су били предуслов за прелазак на
наплату по утрошку топлотне енергије, и навео неколико
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примера из Београда где се већ у стамбеним објектима
успешно примењује овај систем наплате. Васиљевић је
такође рекао да је едукација локалне самоуправе, топлана
и медија веома важна. На крају презентације је подсетио да
све топлане морају предати на усвајање својим оснивачима
предлог тарифног система и методологије израчунавања
цена топлотне енергије. Објаснио је да се цена састоји
из два дела, фиксних и варијабилних трошкова и да је
за почетак примене новог тарифног система потребно
одредити почетну, базну цену засновану на оправданим
трошковима пословања топлана.
Након излагања је одржан округли сто где су надлежни
из Минстраства за инфраструктруру и енергетику и
представници топлана одговарали на питања представника
скупштина станара и Друштва за заштиту потрошача.
Било је речи о ценама, начинима мерења потрошње и
уређајима којима ће се вршити то мерење, као и о њиховој
куповини, уградњи и баждарењу. По свему судећи, станари
се највише плаше да ли ће након преласка на наплату
према потрошеној енергији рачуни бити већи, али им је
предочено да ће имати могућност да штеде енергију и
самим тим ће моћи чак и да смање рачуне за грејање.
Идеја је да се сваког месеца до краја године одржавају
семинари и округли столови на тему преласка на наплату
према потрошњи топлотне енергије.
Ј. Д.

Пуштена у рад прва ветроелектрана у Србији
Прва ветрењача у Србији, снаге 600 киловата, пуштена је у
рад у селу Лескова у општини Тутин, изјавио је председник
те општине Бајро Гегић. У изградњу ветрењаче словеначкосрпска фирма „Хидро винд“ уложила је око милион евра,
а општина је обезбедила земљиште. У плану је да до краја
године у тој општини буде изграђено још седам ветрењача,
јер тамошња електромрежа може да прихвати толико струје
из ветроелектрана. Гегић је напоменуо да општина Тутин има
потписане уговоре са „Хидро винд“ предузећем за изградњу
укупно 30 ветрогенератора, али да је пре реализације
тих инвестиција потребно завршити реконструкцију
електромреже како би могла да прихвати сву произведену
енергију.
У Србији је мог уће прик ључити око 1.000 мегавата
инсталисане снаге ветрогенератора, а инвеститори су
спремни да уложе око 1,5 милијарду евра за изградњу
ветроелектрана у Србији. Уредба о подстицајним мерама
за производњу струје из обновљивих извора важи до 2012.
године и оне износе 9,5 евроценти по киловатчасу, за укупно
450 мегавата. У Европи енергију ветра највише користе
Немци, Шпанци и Данци.

Сомборска кукурузовина ће грејати Европу
У селу Дорослово, у сомборској општини, крајем године
ће почети да ради фабрика еколошког горива званог
агропелет, произведеног од кукурузовине, а целокупна
производња биће намењена извозу у Европску унију. Погон
за производњу агропелета финансираће чешка компанија
„Bridge Power Investments“ са 6,2 милиона евра, а сувласник

Македонски грађни су се жале због хладних радијатора у
прошлој грејној сезони. Они и поред тога што плаћају високе
рачуне„Топлификацији“ нису имали грејање преко целог дана.
Из скопске „Топлификације“ кажу да су грејање пуштали у
сагласности са условима за снабдевање топлотном енергијом
коју је прописала Регулаторна комисија за енергетику.
„Грејања има рано ујутру и касно увече када је температура
најнижа, а преко дана прати се спољна температура и
уколико је она виша од 12 степени онда се прекида испорука
топлотне енергије“ – каже Костадин Создановски, директор у
„Топлификацији-снабдевање Исток“.
Из Регулаторне комисије за енергетику тврде другачије. Кажу
да док траје грејна сезона радијатори морају да загреју стан
до 20 степени и та температура треба да буде константна.
„Знамо да ‘Топлификација’ повремено искључује грејање, а и
када га пушта оно има слаб интензитет, али у топлани знају да
имају обавезу да константно обезбеђује собну температуру
од 20 степени. Уколико је темпертура нижа од прописане
и за 1 степен, грађани треба да поднесу пријаву против
‘Топлификације’“ – кажу у Регулаторној комисији.

Топлана у Софији дугује за гас више од 50 милиона евра
Ангел Семерџије, председник Комисије за регулацију у
енергетици и водопривреди Бугарске изјавио је да неће бити
поскупљења грејања и топле воде, иако ће цена природног
гаса, који користе и топлификације, бити повећање до 4,5 %.
Од бугарских топлификација у највећем проблему се налази
„Топлификација Софија“.
„Најновији извештаји показују да су њени дугови према
‘Булгаргазу’ током грејне сезоне повећани чак три пута.“ –
изјавио Александар Петров, представник ове државне гасне
компаније. Према његовим речима, „Топлификација Софија“
тренутно дугује „Булгаргазу“ 51,5 милиона евра. Семерџијев га
је пажљиво саслушао и поново је изјавио да ће у априлу доћи
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до повећања цене гаса за 4,5 %, а цена топлотне енергије се
неће мењати.

ЕУ: Системи за грејање и хлађење
потпуно без угљен-диоксида до 2050.
Коментаришући два документа Европске комисије која
су објављена 8. марта – „План за прелазак на конкурентну
привреду ниског угљеника у 2050“ и „План енергетске
ефикасности“ – европска удружења за обновљиве технологије
за грејање и хлађење (AEBIOM, EGEC , EUBIA и ESTIF) од
биомасе, геотермалног и соларног сектора, изражавају
жаљење што се овим документима систематски потцењује
допринос технологија обновљивих извора топлоте.
„Пројектом о обновљивим изворима Re-thinking in 2050. (EREC
2010) јасно се показује да се грејање и хлађење у зградама,
путем даљинског процеса загревања, може у потпуности
произвести без угљеника, комбинацијом приступа енергетске
ефикасности и обновљивих извора топлоте“ – изјавио је
Хавијер Ноион, генерални секретар ESTIF-a.
Топлотни сектор представља скоро половину потрошње
финалне енергије ЕУ, односно у 2010. 47 % укупно утрошене
енергије у Европи било је у облику топлоте.
„Производња топлоте из биомасе достиже много већу
ефикасност конверзије енергије у односу на друге изворе.
Желимо да доносиоци одлука постану свесни да топлота
из обновљивих извора може допринети и енергетској
ефикасности и декарбонизацији“ – закључио је Жан-Марк
Жосар, генерални секретар AEBIOM-a.
Планом за енергетску ефикасност признаје се да се већина
утрошене енергије у ЕУ (тј. 83 % у зградама) користи за
грејање, хлађење и топлу воду.

САД: Код кога је нафта?
Амерички CNBC бавио се светским распоредом нафтних
налазишта. У Саудијској Арабији налази се 20 одсто светских
резерви нафте. У САД су једва два процента од светских ре
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зерви нафте. Већина доказаних нафтних резерви налазе се
на Блиском истоку, у Мексичком заливу и на неколико других
локација широм света. Малобројне су, међутим, земље које
су обдарене великим резервама и капацитетима за њену
експлоатацију. Према CNBC, највећи извозник на америчком
тржишту је Нигерија, која тврди да „цена нафте у великој мери
осцилира због честих атентата у свету“. Извештај америчке вла
де из 2010. године показује да нафтне резерве у свету износе
1,35 трилиона барела. При том се мисли само на резерве које
у овој етапи могу да се експлоатишу и да се вади нафта.

ЕУ: „Паметним“ градовима требају
обновљиви извори за грејање и хлађење
Грејање и хлађење обновљивим изворима енергије, мора
постати важан део Иницијативе паметних градова у оквиру
Стратешке енергетске технологије (SET) – Плана Европске
уније. То је мишљење експерата из 70 европских градова и
представника Европске технолошке платформе о обновљивим
изворима за грејање и хлађење (RHC-платформа), који су се
окупили у радионици одржаној у фебруару у Бриселу. Том
приликом учесници и одбор RHC-платформе једногласно су
усвојили Резолуцију којом се од Европске комисије захтева да
уведе обновљиве технологије за грејање и хлађење у сваки
појединачни пројекат паметних градова. Око 50 % потражње
финалне енергије данас се користи за грејање и хлађење,
а градови су најважнији актери у процесу трансформације
енергетског система. Жерард Стриj-Хип, председник RHCплатформе, нагласио је да хитна трансформација енергетског
система захтева више истраживања, као и даље иновације.
Учесници семинара су усвојили Резолуцију о Иницијативи
паметних градова. Ова Резолуција се састоји од седам тачака
којима се дефинише начин примене пројекта. Предлаже се
да буду подржани само они градови у оквиру Иницијативе
са мастер планом, који укључује развој сектора грејања и
хлађења, специфичних RHC-циљева, решења која захтевају
мешавину RHC-различитих технологија и енергетске
ефикасности и која дају предност локалнм ресурсима.

