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Увод уредништва 
 
Семинар Енергетска ефикасност у савременом градитељству, 

који организују Универзитет у Бањалуци и Архитектонско-грађевинско-
геодетски факултет, уз подршку Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију Владе Републике Српске, Фонда за заштиту 
животне средине и енергетску ефикасност и Града Бањалука, под 

покровитељством произвођача термоизолационих материјала Knauf 
Insulation - Нови Мароф, одржава се по први пут, на овој територији. 

Организатори желе да Факултет постане традиционално мјесто 
окупљања градитеља на тему проширења спознаја из енергетске 

ефикасности не само у Републици Српској, већ и у ширем региону.  
Нова зграда АГГФ-а, конципирана је као испитна лабораторија 

знања која се гради по највишим стандардима ЕУ из области енергетске 
ефикасности и одрживости.  

Образовна институција је идеално мјесто за примјену 
иновативних метода коришћења плаво - зелених компоненти, које за 

циљ имају унапређење комфора у подстицајној и здравој згради и 
контексту. 

Теме за семинар су пажљиво биране како би задовоље све 
захтјеве стручне, шире академске и научне јавности. Ово је прилика да 

се сви грађани упознају са стањем регулативе из области енергетске 
ефикасности у Републици Српској.  

Афирмишући улогу и обавезе државних институција, наша 
образовна институција истиче важност правилне примјене 
термоизолационих материјала у градитељству, нудећи практичне 

примјере и конкретна рјешења, рачунарске програме за прорачун 
потребне енергије за гријање и хлађење у зградама. 

Очекујемо да стечена искуства са првог семинара буду 
подстицај за даљну успјешну сарадњу свих учесника и активан 

допринос развоју стручног и научно-истраживачког рада у области 
енергетске ефикасности у градитељству. 

 

У Бањалуци, март 2015. 
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ДОПРИНОС У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 

Трећи циклус студија 

Темпус пројекат: студиј Трећег циклуса Обновљиви енергетски 
извори и енергетско инжeњерствo: CREDO - 2010-3361- Creation of 
third cycle stуdies - Doctoral Programme in Renewable Energy and 
Environmental Tehnology.  
 
Координатор пројекта: Royal Institute of Technology, Stockholm. 
Учесници у пројекту: Tallinn University of Technology, Estonia; TU 
Delft, The Netherlands; Barcelona Tech. UPC, Spain; University of 
Sarajevo, B&H; University of Banja Luka, B&H; Kyrgys State 
University of Construction, Transport and Architecture, Kyrgyzstan; Osh 
Technological University, Kyrgyzstan; Technical University of Moldova; 
State Agrarian University of Moldova; National Technical University of 
Ukraine ''Kiev Polytechnic Institute'', Ukraine; National University of 
Water Management & Nature Resources Use, Ukraine. 
 
Учесници у пројекту са Универзитета у Бањој Луци: Машински 
факултет - проф. др Петар Гверо (координатор), Електротехнички 
факултет - проф. др Бранко Докић (координатор), Технолошки 
факултет - проф. др Љиљана Вукић (координатор), Архитектонско-
грађевинскo-геодетски факултет: проф. др Љубиша Прерадовић 
(координатор) 
Учесници у пројекту са АГГФ-а: проф. др Миленко Станковић, доц. 
др Дарија Гајић, доц. др Биљана Антуновић  
 
Пројекат припада активностима заједничких пројеката (Joint 
Projects) који су базирани на мултилатералним партнерствима 
између институција високог образовања у Европској Унији и 
партнер земљама. Осмишљен је да развија, модернизује и шири нови 
наставни програм, наставне методе и материјале из области 
енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и утицаја на 
животну средину. 
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Савремени приступ у сектору енергије и заштите животне средине 
захтијева интегрални приступ са посебним нагласком на 
одрживости. Комплексност задатака који се данас постављају пред 
стручњаке који се баве рјешавањем оваквих проблема, захтијева 
високо квалификоване професионалце и експертске истраживачке 
тимове, који би радили на развоју и примјени иновативних 
технологија и рјешења.  
Република Српска, као и Босна и Херцеговина, налазе се на почетку 
развоја енергетских система базираних на обновљивим енергетским 
изворима у правцу одрживости, а један од препознатих проблема је 
мали број доктораната из ове области, што за собом повлачи и 
смањен обим и интензитет истраживања на овом пољу. 
Имајући у виду да се ради о мултидисциплинарном програму који 
задире у области енергетике и животне средине, а које се изучавају 
на готово свим техничким факултетима нашег Универзитета, 
одлучили смо се за концепт студија који ће моћи похађати кандидати 
са Машинског, Технолошког, Електротехничког и Архитектонско-
грађевинско-геодетског факултета. Други битан разлог је недостатак 
критичне масе студената на завршним годинама сваког од ових 
факултета понаособ, што указује на неопходност овог приступа. 
Стратегија развоја образовања у Републици Српској дефинише 
мисију Универзитета у Бањој Луци и факултета укључених у развој 
овог студијског програма. Полазну тачку представља  дугогодишње 
искуство у образовању инжењера, магистара и доктора наука, те 
потреба за усклађивањем са савременим трендовима у области 
енергетике и животне средине, те савременим токовима у 
високошколском образовању. 
Исходи учења трећег циклуса студија: 
- Кандидат ће бити у могућности да препозна и прати технолошке 
трендове у енергетском сектору и заштити животне средине са 
аспекта одрживости у датом окружењу.  
- Кандидат ће бити у могућности да разумије информације и 
интерпретира их у контексту интегралног приступа проблемима у 
енергетском и сектору животне средине.   
- Кандидат ће моћи да објасни и интерпретира комплексне појаве 
које се дешавају у енергетском сектору и сектору животне средине 
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имајући у виду трендове у развоју и примјени различитих 
технологија.   
- Кандидат ће моћи да протумачи посљедице примјене одређених 
технолошких рјешења у енергетском сектору и сектору животне 
средине.  
- Кандидат ће бити у могућности да примијени стечена знања у 
оцјени и поређењу одговарајућих технолошких рјешења у 
енергетском сектору и сектору животне средине.  
- Кандидат ће бити у стању да анализира, изабере и класификује 
технолошка  рјешења у енергетском сектору и сектору животне 
средине. 
- Кандидат ће бити у стању да интегрише различите технологије у 
енергетском сектору и сектору животне средине и примијени их у 
енергетском сектору и сектору животне средине.  
- Кандидат ће бити у стању да пројектује нова рјешења у 
енергетском сектору и сектору животне средине, базирана на новим, 
расположивим технологијама.  
- Кандидат ће бити у стању да развије и дизајнира властита рјешења 
у енергетском сектору и сектору животне средине.  
- Кандидат ће бити у стању да реконструише постојеће системе у 
енергетском сектору и сектору заштите животне средине и у 
реконструкцији примјени нове технологије у складу са концептом 
одрживог развоја.  
Завршетком трећег циклуса студија, који траје три године, стиче се 
академски степен Доктора техничких наука из одговарајуће области 
(машинство, хемијско инжењерство, архитектура, грађевинарство, 
електротехника).  
У току је процес лиценцирања заједничког студија Трећег циклуса 
Обновљиви енергетски извори и енергетско инжењерство заједно са 
Машинским, Електротехничким и Технолошким факултетом.  
Упис прве генерације студената предвиђен је са почетком школске 
2015/2016 године. 
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Други циклус студија 

Темпус пројекат студиј Другог циклуса Eнергетске ефикасности у 
зградарству: ENERESE (530194-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-
JPCR)  – Master  academic study - Energy Efficiency, Renewable Energy 
Sources and Environmental impacts 
 
Координатор пројекта: Државни универзитет у Новом Пазару 
Учесници у пројекту: Партнер универзитети са Западног Балкана 
(WB ACADEMIC PARTNERS): Универзитет у Београду – Машински 
факултет, Универзитет у Нишу – Машински факултет, Универзитет 
у Сарајеву – Грађевински факултет, Универзитет у Бањој Луци – 
Машински факултет и Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет, Универзитет Црне Горе – Грађевински факултет, 
Партнер универзитети из Европске уније: University of Ljubljana, 
Faculty of Мechanical Еngineering, University of Žilina, Faculty of Civil 
Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, TU Bergakademie 
Freiberg, Партнери са Западног Балкана ван универзитета: 
Инжењерска комора Србије, Министарство економије Црне Горе, 
Привредна комора Кантона Сарајево. 
Учесници у пројекту са Универзитета у Бањој Луци: Машински 
факултет - проф. др Петар Гверо (координатор), Архитектонско-
грађевинскo-геодетски факултет: проф. др Љубиша Прерадовић 
(координатор) 
Учесници у пројекту са АГГФ-а: проф. др Миленко Станковић, доц. 
др Дарија Гајић, доц. др Биљана Антуновић. 
 
Исход ТEMPUS пројекта ENERESE за Универзитет у Бањој Луци је 
заједнички Студијски програм Другог циклуса Машинског и 
Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета под називом 
''Енергетска ефикасност у зградарству''. 
 
Циљ програма је да се развијају способности и стичу знања у 
области енергетске ефикасности и ужим научним областима које јој 
кореспондирају, у складу са захтјевима нивоа образовања 
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савременог мастер инжењера из области Енергетске ефикасности. 
Стицање квалификација и компетенција из области енергетске 
ефикасности у зградарству, условљени су потребама грађевинског и 
енергетског сектора и правом на наставак усавршавања и образовања 
по начелима ''цјеложивотног учења''. 
У складу са наведеним: 
- Кандидат треба да има знање и разумијевање основних начела на 
којима се заснивају области које се изучавају у оквиру студијског 
програма. 

- Кандидат може примијенити и практично показати стечено знање у 
области енергетског менаџмента и енергетске ефикасности, кроз 
израду енергетског аудита једноставног и сложеног објекта и израду 
плана енергетске ефикасности за објекат, групу објеката, дио 
локалне заједнице и локалну заједницу у цјелини. 

- Кандидат буде упознат са широким спектром дисциплина које се 
користе у областима изучавања.  

- Кандидат може препознати проблем и препознати и утврдити 
могућа рјешења, процијенити сложеност проблема те зна 
искористити стечена знања приликом практичног рада, с циљем 
достизања постављених услова. 

- Кандидат зна професионално креирати пројекат, елаборат или 
студију везану за енергетску ефикасност у зградарству. 

- Кандидат буде упознат са утицајем које рјешења - у области 
енергетског менаџмента и енергетске ефикасности - имају на 
друштво и окружење. 

- Кандидат је способан да организује и најсложеније послове у 
области енергетске ефикасности, способан за самосталан и тимски 
рад. 

- Кандидат схвата и прихвата потребу за непрекидним 
усавршавањем (тзв. цјеложивотно учење). 
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- Кандидат је способан да примјењује најновије и напредне методе и 
технологије при рјешавању научних и стручних проблема у области 
енергетске ефикасности и ужих научних области. 
- Кандидат је овладао методологијом научног истраживања, а њену 
практичну примјену у завршном раду. 

Наведени мастер програм је израз савремених трендова у 
грађевинарству и енергетици,  присутних већ дужи низ година у 
земљама Европске Уније и препорученог нашој држави од стране 
релевантних Европских институција који ће омогућити образовање 
стручњака који су од изузетне важности за регион и Републику 
Српску. Завршетком другог циклуса студија, који траје једну 
студијску годину (60 ECTS), стиче се академскo звање Мастер 
енергетске ефикасности.  
У току је лиценцирање заједничког студија Другог циклуса из 
области енергетске ефикасности у зградарству заједно са 
Машинским факултетом. Упис прве генерације студената предвиђен 
је са почетком школске 2015/2016 године. 

Први циклус студија 

У оквиру основних академских студија студијског програма 
Архитектура изводе се предмети, чији је програм рада уско везан за 
проблематику енергетске ефикасности у градитељству. Студенти 
завршних година имају прилику да кроз једносеместралне курсеве из 
области Биоклиматске архитектуре и Енергетске ефикасности у 
градитељству упознају основне принципе зелене градње, достигнућа 
енергетске ефикасности у градитељству ЕУ и окружења, а све у 
циљу образовања и оспособљавања младих градитеља да препознају 
енергетски ефикасно и одрживо грађење као потребу, визију и 
императив. О успјешности извођења наставе и заинтересованости 
студената говоре подаци да се студенти након упознавања са овом 
комплексном области одлучују и за тему зелене градње при изради 
дипломског и завршног рада, тако да су до данас, под менторством 
проф. др Миленка Станковића, успјешно одбрањена 84 дипломска и 
22 завршна рада првог циклуса студија. 
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ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ОДБРАЊЕНА НА 
АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ 
 

ЕНЕРГЕТСКА ОПТИМИЗАЦИЈА ОМОТАЧА 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ УЗОРАКА ПОСТОЈЕЋИХ 
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА ГРАДА БАЊАЛУКА  
Кандидат:  др Дарија Гајић, дипл.инж.арх. 
Ментор:  проф. др Александра Крстић – Фурунџић, дипл.инж.арх. 
Датум одбране докторске дисертације: 28.05.2014 
Ужа научна област: Архитектонске конструкције, материјали и физика зграде 

Истраживања у Европској унији показују да грађевински фонд 
посједује велики потенцијал енергетских и еколошких уштеда, и да 
примјеном строжијих стандарда за пројектовање нових зграда и при 
обнови постојећих зграда може се уштедити више од 1/5 садашње 
потрошње енергије. Предметно истраживање указује на енергетску 
неефикасност постојећег стамбеног фонда на подручју Бањалуке, а 
тиме и еколошке неодрживости, што је у директној вези са 
 непостојањем адекватне регулативе, података и параметара, као и 
методологије за енергетску оптимизацију омотача зграда на 
предметном подручју, а који се захтијевају у Европској унији, као и 
у земљама у окружењу. Општи циљ истраживања је формирање 
референтних модела унапређења омотача репрезентативних узорака 
постојећих стамбених зграда града Бањалука, који ће омогућити 
оптималне енергетске перформансе и према којима ће се 
процјењивати квалитет будућих интервенција, односно вршити 
одабир мјера унапређења. Конкретни циљ је да се сагледају и 
анализирају адекватне мјере обнове омотача репрезентативних 
узорака постојећих стамбених зграда града Бањалука. 

Научни допринос дисертације огледа се у научном и детаљном 
приступу проблему потрошње енергије у зградама у цјелини, као и 
приказу како енергетска оптимизација омотача постојећих 
стамбених зграда града Бањалука чини велики потенцијал за 
остваривање енергетских уштеда и смањење загађења животне 
средине.  
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ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ОДБРАЊЕНА НА 
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ 
ФАКУЛТЕТУ У БАЊАЛУЦИ 

 

ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗАЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ВАЗДУШНОГ КОМФОРА ПРОСТОРА У ЦИЉУ 
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА 
Кандидат: др Саша Чворо, дипл.инж.арх.  
Ментор: проф. др Гордана Ћосић, дипл.инж.арх. 
Датум одбране докторске дисертације: 20.10.2014. 
Ужа научна област: Архитектонске конструкције, инсталације, технологија 
грађења, еколошки инжењеринг и менаџмент у архитектури 

Истраживање је фокусирано на значај квалитета животне средине у 
унутрашњем простору, посебно ваздушног комфора, те енергетску 
ефикасност у градитељству и могућност њихове примјене у процесу 
архитектонског пројектовања и изградње објеката. Дају се 
информације, модели, препоруке и методологија за унапређење 
ваздушног комфора путем природног провјетравања. Посебно је 
успостављена методологија за унапређење ваздушног комфора 
постојећих образовних зграда у Универзитетском граду у Бањој 
Луци. Дате су препоруке за обнову постојећих и изградњу нових 
објеката кроз дефинисање образаца за унапређење ваздушног 
комфора. Резултати показују да одабране мјере утичу на смањење 
потрошње енергије у зградама, а с тим и смањење загађења животне 
средине. Значајне уштеде енергије, између 20 и 40%, могу се 
постићи у постојећим зградама примјеном мјера које се посебно 
односе на: знатно побољшана ваздушна непропусност, употреба 
вањских отвора у складу са стандардизованим енергетским 
перформансама, природно проветравање савременим облицима / 
ноћно попречно провјетравање са хлађењем термалне масе, концепт 
атријумске куће или унутрашњег дворишта, узгонски вертикални 
канали или системи двослојне фасадне равни /, контролисана и 
децентрализована вентилација, аутоматска регулација отварања 
вањских отвора интегрисана са централним системом електронског 
управљања, контрола концетрације СО2 у ваздуху простора, те 
употреба обновљивих извора енергије. 
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НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ 
 

Међународни научно-истраживачки пројекат: ''Енергетска 
ефикасност у градитељству'' (у даљем тексту НИП – ЕЕГ), 
Архитектонско-грађевински факултет у Бањој Луци, 2009-2011, 
одобрен од Министарства науке и технологије Републике Српске. 
Сарадници у пројекту: Schuko – Alukőnihstahl, Munchen (Њемачка), 
Sto AG, Villach (Аустрија), A Saint-Gobain Company (Француска), 
Viessmann (Њемачка), Bauwerk parket Salzburg (Аустрија), уз 
подршку dr Wolfgang Feist – Passivhaus Institut Darmstadt из Њемачке, 
2009-2011  
 

Руководилац: проф. др Миленко Станковић, учесници: проф. др 
Александра Крстић-Фурунџић, проф. др Драган Михајловић, проф. 
др Гордана Ћосић, проф. др Мила Пуцар, проф. др Љубиша 
Прерадовић, доц. др Биљана Антуновић, мр Саша Чворо, мр Радован 
Белеслин, Зоран Јанковић, Дарко Тодоровић, Драган Зрнић, Игор 
Милаковић, Драгољуб Боројевић, Маја Илић, Драгана Стокић, 
Дарија Гајић 
 

Пројекат представља огледни примјер који може послужити за 
сагледавање потреба за енергетском ефикасношћу и упознавање 
научно-стручне и политичке јавности о нужности даљег едуковања 
свих на побољшању енергетске ефикасности зграда, уз употребу 
обновљивих извора енергије. У оквиру научно-истраживачког 
пројекта на основу анализа стандарда и норматива из области 
енергетске ефикасности грађевинских објеката важећих на подручју 
ЕУ и нашег региона, извршен је увид у тренутно стање и правце 
даљег развоја регулативе за пројектовање и изградњу енергетски 
ефикасних архитектонских објеката. Као резултат спроведених 
анализа установљене су референтне вриједности енергетских 
индикатора, везано за енергетску категорију објекта, које су 
послужиле као основ за дефинисање мјера унапређења одабраних 
постојећих објеката у Другом студентском кампусу, а у циљу 
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остварења уштеде енергије и заштите животне средине. На 
разматраним зградама су примјењене различите мјере за побољшање 
енергетске ефикасности и урађена економска анализа (трошкови 
појединих мјера и укупни трошкови, уштеде и рокови за које ће се 
средства исплатити, узимајући у обзир нпр. садашњу цијену 
електричне енергије, мазута и сл.). Резултат пројекта сагледив је и 
кроз смјернице и препоруке за усаглашавање тренутне домаће 
регулативе са регулативом ЕУ у области енергетске ефикасности 
грађевинских објеката. 
 

Међународни научно-истраживачки пројекат: "Експериментално 

одређивање топлотних карактеристика омотача објеката 
предшколског васпитања и образовања у Бањој Луци и 
Народног позоришта Републике Српске у циљу унапређења 
њихове енергетске ефикасности, топлотног комфора и смањења 
емисије штетних гасова",  Архитектонско-грађевински факултет, 
под покровитељством Министарствa науке и технологије РС и 
Министарствa цивилних послова БиХ; 2013-2014;  
 

Руководилац: доц. др Биљана Антуновић, учесници: проф. др 
Миленко Станковић, проф. др Љубиша Прерадовић, проф. др 
Властимир Радоњанин, проф. др Мирјана Малешев, доц. др Дарија 
Гајић, мр Гордана Броћета, Александар Јанковић, Диана Ступар, 
Горан Видовић, Тодор Гелић, Сузана Кљецанин, Уна Умићевић, 
Саша Татар 
 

Предмет научно-истраживачког пројекта је одређивање топлотних 
карактеристика омотача објеката предшколског васпитања и 
образовања у Бањој Луци у циљу унапређења њихове енергетске 
ефикасности, топлотног комфора и смањења емисије штетних 
гасова. Пратећи свјетске трендове из области енергетске 
ефикасности и дајући значајан допринос њеном развоју на подручју 
РС наша институција се опредјелила за изучавање ове проблематике 
кроз један нов методолошки приступ, до сада не толико 
примјењиван на овим просторима, базиран на експерименталним 
мјерењима топлотних перформанси омотача на лицу мјеста и у 
стварним условима експолатације објеката, а све у складу са 
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законским регулативама ЕУ. Како за реализацију топлотне заштите 
објеката кључну улогу има правилан избор термоизолационих 
материјала, дио пројекта се односи на истраживање материјала за 
топлотну заштиту објеката, који су доступни, те у примјени на 
домаћем тржишту, односно тржишту БиХ и земаља ужег региона. 
Термоизолациони материјали су каталошки презентовани у виду 
њихове селекције, оцјењивања, категоризације, упутства за примјену 
и ограничења. Пројекат пружа значајан допринос унапређењу 
законских регулатива из ове области и добијеним научно-
истраживачким резултатима указује да је мјерење као метод 
провјере топлотних карактеристика омотача обавезно приликом 
детаљног енергетског прегледа зграде и да се само на бази мјерења 
топлотних перформанси омотача могу прорачунати стварни 
топлотни губици на основу којих се предлажу и спроводе мјере 
унапређења. 

Национални научно-истраживачки пројекат:  ''Анализа комфора у 
радној средини на примјеру зграда Универзитета у Бањој Луци'', 
Архитектонско-грађевински факултет, 2012-2013;  
 

Руководилац: проф. др Љубиша Прерадовић,  учесници: доц. др 
Биљана Антуновић, доц. др Дарија Гајић, Александар Јанковић, Уна 
Умићевић, Дарко Тодоровић 
 

У оквиру истраживања спроведена је анализа стања различитих 
аспеката комфора (топлотни, свјетлосни и звучни) корисника зграда 
Универзитета у Бањој Луци базираном на анкетирању запослених и 
студената и њиховом субјективном доживљају комфора, при чему су 
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2008 – 2015. 
 
М. Станковић: ''Енергетски ефикасна и одржива архитектонски 
здања'', Скупу оквиру М-Квадрат и Грађевинског факултета Мостар, 
Грађевински факултет Џемал Биједић, Мостар 2013. 
 
М. Станковић, Б. Антуновић, Љ. Прерадовић: на предмету - 
''Пројектовање енергетски ефикасних зграда'', на специјалистичком 
студију Техничког факултета у Новом Саду, 2012. 
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М. Станковић: ''Енергетски ефикасна и одржива градња'', у оквиру 
Студентских дана архитектуре-актуелно у стваралаштву БиХ, 
Архитектонски факултет, Сарајево 2010. 
 
М. Станковић: ''Енергетска ефикасна и одржива градња са акцентом 
на прозорске технике'', Кућни сајам ''profine BiH'',  Актуелно у 
прозорској техници, Живинице, 2010. 
 
М. Станковић: ''ЛЕАП и просторно планирање'', на Националном 
састанку имплементације ЛЕАП-а, у оквиру пројекта: ''Локални 
еколошки план за одрживост у југоисточној Европи'', Влашић, 2010.  
 
М. Станковић; међународна радионица – ''Зид и енергетски ефикасно 
грађење'', Технички факултет, Нови Сад, 2009. 
 
М. Станковић: ''Енергетски ефикасан и одржив дизајн'', у оквиру 
изборне наставе на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду, 2009. 
 

ИЗЛОЖБЕ РАДОВА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

 
Каталог са Међународне изложбе радова на тему: Retrospektive 
Works of Profesors and Associates Facуlty of Architektуre and Civil 
Engieeniring University of Banjaluka, Technical University, Prague, 
Facуlty of Civil Engieeniring, 27 sep – 5 oct 2012 Cyech Projekt of at 
6,7,11,20,21,46,47 
 
Каталог са Међународне изложбе радова на тему: Retrospektive 
Works of Profesors and Associates Facуlty of Architektуre and Civil 
Engieeniring of Banjaluka, Carinthia University of Applied Sciences, 25 
oct – 31 oct 2012, Projekt of at 6,7,11,20,21,46,47  
 
Каталог са Међународне изложбе радова на тему: Redesing of 
Kindergarten Vitez, Works of Professors  and Stуdents Faculty of 
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Architektуre and Civil Engieeniring University of Banjaluka, 15 -22 
november 2012. Сарајево - Хол зграде ЕУ и дом Младих Скендерија 
 
Каталог могућности примјене плоча од дрвета и перја у индустрији 
намјештаја и грађевинској индустрију: Резултат је научно-
истраживачког и ЕУРЕКА пројекта - ''Производња одрживог 
материјала и производа од живинске отпади и отпади од дрвета'', 
Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 
јули 2012. 
 
С. Чворо, М. Чворо: ''Зграда Архитектонско грађевинског факултета 
у Бањој Луци'' Категорија Пројекти – Архитектура, 34. Салон 
архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд, 2012. 
 
С. Чворо, М. Чворо: ''Зграда Архитектонско грађевинског факултета 
у Бањој Луци'', Изложба радова наставника и сарадника 
Архитектонско грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци, 
Бански двор, Бања Лука – Праг, 2011. 
 

ОСТАЛИ СТРУЧНИ ДОПРИНОС 

 
М. Станковић, Б. Антуновић, Љ. Прерадовић, Д. Гајић, Д. 
Тодоровић: Приручник за енергетски ефикасну и одрживу градњу, 
Библиотека АГГФ, Бањалука, шк. год. 2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014, 2014/2015.  
 
М. Станковић: ''Интервју декана за часопис Мост - Задовољан сам 
активношћу студената'', Студентски часопис ''Мост'' број: 1, ИАЦЕС, 
Бањалука 1/2013, стр. 23-27. 
 
М. Станковић: ''Мотивационо писмо дипломираним инжењерима-
младим градитељима на Архитектонско-грађевинском факултету у 
Бањој Луци'', Студентски часопис ''Мост'' број: 2, ИАЦЕС, Бањалука 
2/2013, стр. 26. 
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М. Станковић: ''Школа градитеља у Бањој Луци – од идеје концепта, 
до стварности - јуче, данас, сутра'', Стручни часопис за 
грађевинарство и архитектуру ''м-Квадрат'', број: 61, Сфера, Мостар 
61/2013, стр. 16-18. 
 
М. Станковић, Д. Тодоровић: ''Студентски конкурс обнове дјечијег 
вртића у Витезу, организован у сарадњи Архитектонско-
грађевинског факултета и Делтер-а'', Стручни часопис за 
грађевинарство и архитектуру ''м-Квадрат'', број: 61, Сфера, Мостар 
61/2013, стр. 42-47. 
 
М. Станковић, Ј. Станковић, С. Станковић:  ''Blуe Green cоncept at 
work, New Bуilding of the AG Fakуlty and BGD coordination 
centre@ANУRS in Banjalуka'', The first Workshop for Creation of the 
Blуe Green Dream Project for the Central and Soуth Eastern Eуrope 
(CSEE), Aktivity of the MIKSER Festival (BGD), Београд 2012, стр. 1-
15, 42. 
 
М. Станковић: ''Архитектонска професија - јуче, данас, сутра'', 
Стручни часопис за грађевинарство и архитектуру ''м-Квадрат'', број: 
50, Сфера, Мостар 49/2012, стр. 46-50. 
 
М. Станковић:  ''Međуnarodne izložbe Retrospektive i Maja Dodig-
Works of Artriji-Spital'', часопис ''Савремено градитељство'', Завод за 
изградњу Бањалука, IV година, број 10/2012, стр. 86-87. 
 
М. Станковић, Љ. Прерадовић, Д. Миловановић, И. Живановић: 
''Međуnarodne izložbe Retrospektive i Maja Dodig-Works of Art, у 
Češkoj-Prag'', Стручни часопис за грађевинарство и архитектуру ''м-
Квадрат'', број: 49, Сфера, Мостар /2012, стр. 20-21. 
 
Међународни конкурс - Architectуral Stуdents Contest, ''Isover Mуlty-
comfort Hoуse Office Bуilding, A New Concept for Comfort I the 
Office'', Љубљана, 2009. 
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КОНЦЕПТ НОВЕ ЗГРАДЕ АГГФ-А КАО ИСПИТНЕ 
ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗНАЊА 
Миленко Станковић1 
 
''Нису осјећаји и душа то што пројектујете, што градите. То што 
пројектујете је зграда која оставља простор, празнину као 
прихватилиште за осјећаје. Да бисте испунили ту празнину, заправо 
и више него испунили, морате створити атмосферу способну да 
прими осјећаје.'' П. Цумтор 
 
Ријечи П. Цумтор нас подсјећају да је нова зграда факултета људска 
творевина у којој се активирају сва људска осјетила. Угодан боравак 
у школи градитеља у Бањој Луци формира дневна свјетлост. Она је  
подстицајна за образовни процес, али и доживљај архитектонске 
зграде, у којој је понекад тешко и готово немогуће дефинисати: 
''задовољство'', ''усхићење'', ''динамику'', ''покрет'', ''достојанство'', 
''смиреност'', ''хармонију'', ''тајновитост'', итд. Учитељ и школа - двије 
су ријечи које нису дјељиве кроз вријеме и простор. На помен 
школе, одмах се сјетимо драгих учитеља који су имали стрпљења да 
нас, кроз процес образовања, инспиришу, мотивишу и профилишу 
наше фрагментарне спознаје у знање. Професор Миленковић учио је 
бројне генерације студената архитектуре да су то свете ријечи. 
Записао је: ''Друштво које то не схвати на вријеме, неће ништа 
уложити у своју будућност''. Недосањан сан градитеља у процесу 
трагања за бољим сутра јесу вјера, љубав и нада, који прожимају и 
инспиришу школу да у новој згради и на хуманим принципима 
образује препознатљив профил савременог градитеља.  
 
Промишљен концепт нове зграде школе активан је допринос том 
процесу. Циљ је да студенти и наставници школу доживе као угодно, 
чулно, подстицајно и здраво мјесто, које их привлачи и стимулише 
да моделују – експериментишу - истражују. Зграда и савремене 

                                                           
1 Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањалуци, 

Булевар војводе Степе Степановића 77/3, Бањалука, mstankovic@aggfbl.org 
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технологије осигуравају им угодан боравак и рад, али је она уједно и 
подстицајно мјесто за дружење - тимски рад. Такође, изврсно је 
мјесто за нова истраживања, као и за цјеложивотно учење. Процес 
генерацијског преношења стечених спознаја успјешно је објаснио 
Цумтор: ''Видим велики циклус чији сам дио. Нисам постојао прије 
свог времена и нећу више постојати послије свог времена. Али у 
своје вријеме припадам животном процесу на овоме планету ... 
кратко сам вријеме дио организма људских бића, животиња и 
биљака које егзистира на овоме планету и даје му живот… Ми 
долазимо из природе и у њу се враћамо''. Интуитивни процес 
стварања наше школе инспирисан је поруком "треба тражити умом и 
срцем '', јер "очи су слијепе''.  
 
Мотив за рјешавање савремених потреба студента и наставника у 
нашој школи црпили смо из искустава европских и свјетских 
градитеља - учитеља. Међународни симпозијум за енергетски 
ефикасну архитектуру, Tri AlpeAdria International Symposium for 
energy-efficient architecture, који је одржан у мају 2008. године на 
Weissensee језеру, наше идеје пренијели смо оцу пасивне куће проф. 
др Волфганг Фајсту и од њега добили безрезервну подршку. Стечене 
спознаје из овог сусрета, несебично преносимо и данас научној и 
стручној јавности. Наши студенти су у прилици да у својој згради 
буду промотери стеченог знања из процеса енергетски ефикасног и 
одрживог грађења. Заједно са колегама  настојимо стечене спознаје 
уградити у свијест младих градитеља. 
 
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у 
Бањој Луци успјешно сарађује са школама и институтима у региону, 
али и у Европи и свијету. Резултати научно и стручне сарадње 
огледају се кроз бројне и запажене изложбе, радионице, посјете, 
скупове, пројекте и наставу. Студенти су добили прилику да 
прошире своје теоријске и практичне спознаје из свих области 
градитељства, те размјене искуства, преиспитују методе у процесу 
образовања у ширем окружењу. Континуитет и ажурност имају 
посебан значај у овом процесу, који се унапријеђује кроз сталну 
размјену информација и едукацију студената на конкретним 
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задацима и примјерима из праксе. Међународна сарадња има за циљ 
унапређење образовног процеса кроз заједнички 
мултидисциплинаран рад који отвара нове облике сарадње. 
 
Улога градитеља у ери знања значајно се промијенила. Савремени 
градитељ је данас вођа тима, организатор и координатор, који 
окупља бројне стручњаке и научнике (специјалце и генијалце) у 
креативном процесу дизајна. Филозофија школе не сугерише 
формирање тима успјешних, већ мултидисциплинарног тима 
генијалаца, одлучних и одговорних људи који су спремни да 
прихвате изазова тренутка. Кроз тимски и партнерски рад 
мултидисциплинарних стручњака они стварају нове и непролазне 
вриједности у градитељству и животу. 
Да би се осигурао прогрес у друштву, савремени градитељ мора се 
одлучити: шта, гдје и како градити? О планирању и изградњи 
појединачних здања и насеља исувише често одлучују они који 
довољно не познају смисао градитељске дјелатности. Упитно је да 
ли за стратешке одлуке има довољно техничке подршке и да ли они 
који одлучују разумију развој друштва у цјелини. Слична је 
ситуација и у другим областима живота и рада. Бројни су 
инвеститори из процеса грађења у Републици Српској током 
претходних година, по сваку цијену, из процеса грађења извлачили 
вишеструку добит. Резултат је - упитан квалитет зграда и насеља. 
Градитељска правила и стандарди по којима су градили нису били 
хумани и прилагађени егзистенцијалним потребама људи. Током 
процеса реализације у пракси занемарена је егзистенцијална и 
есенцијална компонента градитељства.  
 
У оквиру Другог студентског кампуса градимо нову зграду, као 
испитну лабораторију знања - по највишим стандардима у Европи. 
Док градимо зграду изграђујемо и себе. Циљ је достићи највише 
стандарде у образовању и стимулисати студенте из окружења и ЕУ 
да долазе код нас, јер им се нуди нешто ново – изазов новог доба.  
Дугогодишња размјена студената и наставника АГГФ са 
универзитетима из Европи и свијета гаранција су истрајности на 
зацртаном путу прогреса. 
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НОВА ЗГРАДА АГГФ-А 
Малина Чворо, Саша Чворо2 
 
Нова зграда Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у 
Универзитетском граду у Бањој Луци подразумијева изградњу 
објекта уз примјену принципа енергетске ефикасности 
(нискоенергетска, пасивна, нулта, нулта+ и интелигентна зграда), 
специфичних стандарда и интелигентних система, као значајнијих 
стандарда оптимализације у савременом градитељству (ЕУ норме). 
 
На основу првонаграђеног конкурсног рјешења (Интерни конкурс за 
израду идејног архитектонског пројекта – рјешења зграде 
Архитектонско грађевинског факултета у Бањој Луци), Идејног и 
Главног пројекта аутора Саше и Малине Чворо у току 2012. године 
отпочела је изградња објекта, на принципима пасивне и 
интелигентне зграде. 
 
Локација за изградњу зграде Архитектонско грађевинског факултета 
смјештена је у комплексу некадашње касарне Врбас, односно у 
склопу Универзитетског града у Бањој Луци. Наслеђени простор 
којим газдује Универзитет у Бањој Луци подразумијева простор 
богат парковским структурама, травнатим површинама и 
заштићеним дендро фондом, који у урбанистичком смислу 
представља хетерогену групацију објеката потпуно различите 
намјене, времена изградње и архитектонског обликовања и 
материјализације. У том смислу основни задатак изградње зграде 
Факултета, односно доградње постојећег објекта "Тереза", 
представља постављање нових вриједности и начина понашања у 
овом специфичном простору, те успостављање реда у морфолошкој 
структури Универзитетског града, а у складу са просторним 

                                                           
2 Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањалуци, 
Булевар војводе Степе Степановића 77/3, Бањалука, mcvoro@aggfbl.org, 
scvoro@aggfbl.org 
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контекстом и потребама будућег објекта уз доминацију затеченог 
природног фонда. 
У функционалном и обликовном смислу, предвиђена је иновативна 
ремоделација постојећег објекта остварујући при том допринос 
визуелном идентитету Универзитетског града. У пројектантском 
поступку је јасно стављено до знања да је ријеч о надоградњи и 
доградњи, недвосмислено постављајући линију између старог и 
новог. Постојећа зграда са традиционалним стилским елементима, 
надовезује се на савремено обликован нови, надограђени дио 
објекта. Комбинација старог и новог одговор је на тежњу ка 
прихватању, идентификацији од стране нових корисника овог 
простора. Комбинација иновативног интернационалног стила и 
традиционалних архитектонских елемената, представља идеалан 
одговор за опште прихватање и  идентификовање са објектом.  
 
Волумен дограђеног дијела објекта дистанцира се од постојећег 
објекта, при чему се дефинисане /постојеће спратне висине прате 
веома строго и преносе и на нови дио објекта. Архитектура новог 
објекта редукована је на амбалажу, док је једино прозрачни хол, 
стаклени кубус који повезује ново и старо здање, оно "више" што 
грађевину на одређени начин чини посебном. Објекат визуелно 
комуницира /хибрид старо + ново/ са окружењем путем 
транспарентног улазног прочеља јасно усмјереног према главном 
комуникационом правцу, односно пјешачкој алеји Универзитетског 
града.  
 
Унутрашњи простор зграде открива се према овој комуникацији 
преко приступног платоа цијелом висином  свог прозрачног 
централног хола, дајући нам увид у све оно што се догађа унутар 
објекта. Током дана објекат факултета упија свјетлост, а ноћу је 
пројектује према окружењу. Овакав концепт омогућава да 
посјетиоци комплекса постану учесници евентуалног дешавања у 
холу факултета иако физички нису у објекту.  
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Слика 1 – Планирани изглед надоградње зграде „Тереза“ 

 

Слика 2 – Дограђени дио зграде Факултета у изградњи 
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Објекат је спратности П + 3 на постојећем дијелу (објекат Терезе), те 
По + П + 3 на дограђеном дијелу објекта, што је у складу са 
максималним вертикалним габаритима дефинисаним просторно 
планском документацијом. Хоризонтални габарити објекта према 
централној пјешачкој алеји у Универзитетском граду су дефинисани 
Планом грађевинских и регулационих линија у оквиру важећег 
Регулационог плана и Урбанисточко-техничким условима, као и 
просторним и функционалним потребама објекта и реалним 
могућностима на локацији у складу са положајем сусједних објеката, 
постојећих и планираних саобраћајних комуникација и зелених 
површина. Укупна нето корисна површина објекта је сса 6.980,00 m2. 
Саобраћајни приступ објекту обезбјеђен је преко интерне 
саобраћајницу у оквиру Универзитетског града. 

На основу Меморандума о реализацији пројекта „Санација објекта за 
потребе Архитектонско-грађевинског факултета у Бања Луци“, од 
2011. године, из економско-социјалне компоненте развојног 
програма Републике Српске додјељена су неопходна средства за 
припрему и почетак радова на изградњи зграде Факултета. Имајући 
у виду предрачунску вриједност објекта, утврђено је да ће додјељена 
средства бити довољна за израду дијела инвестиционо техничке 
документације, прибављање одобрења за грађење и извођење прве 
фазе радова. 

На основу анализе техничке документације, технолошког процеса 
извођења радова и расположивих средстава, дефинисана је прва фаза 
изградње зграде Факултета, која је подразумијевала извођење 
одређених група радова који би у технолошком смислу били 
заокружени. Ови радови подразумијевају: земљане радове на 
широком ископу, радове рушења, већи дио бетонских и армирано-
бетонских радова, зидарске радове, дио браварских радова и радове 
на хидро и термоизолацији подземних етажа. Радови на изградњи 
прве фазе зграде Факултета, завршени су крајем 2013. године.  

Тренутно климатске прилике узрокују одређена оштећења на до сада 
изведеним радовима, што за собом повлачи потребу хитне 
конзервације изграђеног дијела конструкције у циљу спречавања 
даљег развоја оштећења. Неопходно је обезбиједити локацију 
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градилишта, онемогућити неконтролисан приступ изграђеној згради 
у циљу заштите људи и средстава. Наведене активности 
подразумијевају одређене материјалне трошкове, који се могу 
избјећи ако се градилиште брзо активира. Први неопходни радови 
подразумевају активности на затварању објекта, како би се 
спријечило његово пропадање и извршило затварање вањског 
омотача објекта, у циљу обезбјеђивања досада изведених радова и 
стварање предуслова за извођење радова на унутрашњем уређењу 
објекта.  

Пројекат нове зграде Архитектонско-грађевинско-геодетског 
факултета ће бити кандидован у 2015. години као мјера за 
ублажавање климатских промјена (NAMA – National Appropriate 
Mitigation Action) код овлаштеног државног тијела и контакт 
институције према Оквирној конвенцији Уједињених нација за 
климатске промјене (UNFCCC), а то је Министарство за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.  

NAMA пројекти су мјере за ублажавање климатских промјена 
прилагођене националном и локалном контексту, засноване прије 
свега на смањењу емисије стакленичких гасова, а које се развијају и 
примјењују уз међународну подршку. Циљ NAMA пројеката је 
стварање услова у којима свака земља може да прилагоди програме 
за смањење емисије GHG својим потребама. С обзиром на 
примјењене принципе у пројектовању нове зграде АГГФ, који су 
засновани на максималном повећању енергетске ефикасности 
архитектонског објекта, према нормама ЕУ и резултата у смањењу 
стакленичких гасова које такви принципи омогућавају, сматрамо да 
је ријеч о правом кандидату који може бити дефинисан као мјера за 
ублажавање климатских промјена у сектору зградарства. Надамо се 
да ће NAMA кандидатура омогућити не само завршетак овог објекта, 
већ и остварење његове улоге као трансфера знања у области 
енергетске ефикасности у зградарству у националном и локалном 
контексту. 
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Осврт на директиве ЕУ ка реализацији 
енергетске ефикасности у зградарству 
Републике Српске  
Дарија Гајић, Гордана Броћета, Радован Вукомановић3 
 
Потрошња енергије, која је у сталном порасту због индустријског 
развоја и повећања животног стандарда, доводи до несташице 
природних ресурса и загађења животне околине, што на глобалном 
нивоу индиректно утиче на климатске промјене. У Европској унији 
процијењено је да сектор зградарства има највећи удио у укупној 
потрошњи финалне енергије, у просјеку око 41%

 
(графикон 1).  

Према анализама Енергетског института ''Хрвоје Пожар'' из 
Хрватске, за 2005. годину, показало се да је у Републици Српској 
највећа потрошња финалне енергије такође у зградарству и то са 
учешћем од 51,8%, односно 26,58 PJ

 
(графикон 2). 

              

    
                                                           
3 Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањалуци, 
Булевар војводе Степе Степановића 77/3, Бањалука, dgajic@aggfbl.org, 
gbroceta@aggfbl.org, rvukomanovic@aggfbl.org 

Графикон  2 - Потрошња 
енергије по секторима у Р. 
Српској за 2005. год, према 
подацима Стратегије развоја 

енергетике Р.С., 
 до 2030. год, стр. 9, 

http://www.narodnaskupstinars.net 
 

Графикон  1 - Потрошња 
енергије по секторима у 
земљама ЕУ за 2005. год, 
према подацима Хрс 

Борковић, Ж.. и др., Водич 
кроз енергетски ефикасну 
градњу, ЕИХП, 2005, стр.6. 
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Разлог таквог знатно већег постотка потрошње енергије у 
зградарству у односу на земље Европске Уније првенствено је, поред 
осталог, због лошег стања индустријског сектора у Републици 
Српској, али и у цијелој Босни и Херцеговини. Имајући у виду 
наведену процјену, да се око 51,8% укупне енергије троши у оквиру 
грађевинског фонда у Републици Српској, један од приоритетних и 
дугорочних циљева је истраживање енергетске ефикасности у 
зградарству. 

Са тим у вези, код нас су донесени правни акти везани за енергетску 
ефикасност, као и они акти који су у фази израде и који треба да се 
ослањају на кључне директиве Европске уније из области енергетске 
ефикасности и то на:  

2002/91/EC – Директиву о енергетским карактеристикама зграда 

2006/32/EC - Директиву о ефикасном коришћењу енергије у крајњој 
потрошњи и енергетским услугама,  

2010/30/EU - Директиву о означавању производа који троше 
енергију,  

2010/31/ЕU – Директиву о енергетским карактеристикама зграда и 

2012/27/EU – Директиву о енергетској ефикасности (којом се, између 
осталог, допуњује Директива 2010/30/EU). 

Колико је важна примјена Директиве 2002/91/EC о енергетским 
перформансама, односно карактеристикама зграда из 2002. године у 
пракси Европске уније, говори чињеница да је два пута извршена 
надградња овог документа и то Директивом из 2006. године, гдје се 
између осталог наводи да је енергетски преглед зграде еквивалент 
енергетском цертификовању4 и Директивом 2010/31/EU из 2010. 
године, која проширује обим и захтјеве за енергетском уштедом.  

                                                           
4 ''Directive 2006/32/EC of European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on 
energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC'', 
Official Journal of the European Union, 27.04.2006, L 114/64-85 и EN 15127/2007 - 
Energy performance of buildings – Methods for expressing energy performance and for the 
energy certification of buildings 
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Основне мјере које прописује  Директива  2010/31/EU су: 

- Од 2019. године све нове зграде требају бити готово нулa – 
енергетске (''nearly zero energy''), тј. производити енергију на 
локацији; 

- Израда националних планова за повећање броја скоро нулa-
енергетских зграда; 

- Успостављање финансијских механизама за повећање енергетске 
ефикасности на националном и европском нивоу; 

- Успостављање општег оквира за методологију прорачуна 
енергетских својстава зграда и дијелова зграда; 

- Примјена минималних захтјева енергетске ефикасности за нове 
зграде и нове дијелове зграда; 

- Енергетска цертификација зграда или дијелова зграда; 

- Редовна инспекција котлова и система за климатизацију ваздуха у 
зградама; 

- Независни систем контроле енергетских  цертификата и извјештаја. 

Основне мјере које прописује  Директива  2012/27/EU су: 

- Годишња обавеза за дистрибутере/или предузећа која се баве 
продајом енергије је да смање продају енергије крајњим 
корисницима за 1,5%, уз могућност да држава урачуна енергетске 
уштеде остварене у секторима за трансформацију, дистрибуцију и 
пренос енергије, укључујући ефикасно даљинско гријање и 
инфраструктуру за хлађење, како би се остварио овај циљ; 

- Обавезно реновирање 3% зграда у власништву државне управе на 
годишњем нивоу у односу на ''укупну гријану/хлађену површину 
пода''; 

- Дугорочна национална стратегија за реновирање зграда; 

- Енергетски аудити и системи управљања енергијом за велике 
компаније; 
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- Свеобухватна процјена потенцијала високо-ефикасне когенерације 
и ефикасног даљинског гријања и хлађења до краја 2015. године, 
која треба да се ажурира сваких пет година. 

Настојања Републике Српске да се полако укључи у активности које 
се активно имплементирају у Европској унији, приказана су кроз 
Стратегију развоја енергетике Републике Српске до 2030. године, 
која је усвојена у марту 2012. године, те кроз нацрт Закона о 
енергетској ефикасности који је прихваћен од стране Скупштине 
Републике Српске у јуну 2013. У Републици Српској у плану је 
доношење предметне регулативе у 2015. години.  

У Федерацији Босне и Херцеговине је од 2010. године на снази 
Правилник о техничким захтјевима за топлотну заштиту и 
рационалну употребу енергије, који је идентичан са истоименим 
правилником Хрватске (Технички пропис о рационалној упораби 
енергије и топлинској заштити у зградама на снази од септембра 
2008. године). На основу тог правилника је у јулу исте године у 
Федерацији БиХ образован и Правилник о енергетском 
цертифицирању објеката, који је у колизији са Хрватским 
Правилником о енергетском цертифицирању зграда из марта 2010. 
године. 

У Србији је донесен Правилник о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергетским својствима зграда у јулу 
2011. године и Правилник о енергетској ефикасности зграда у 
августу 2011. године. 

Генерално, приступање концепту енергетске ефикасности у зградама 
подразумијева примјену различитих мјера, као што су: 

- употреба одговарајућих обновљивих извора енергије у складу са 
расположивим капацитетима и могућностима, као и обезбјеђењем 
просторних захтјева за смјештај истих у згради и њеној околини; 
- повећање енергетске ефикасности система климатизације у складу 
са потребама током експлоатације; 
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- просторно обликовање зграде и њене околине (локација, позиција у 
односу на остале зграде, орјентација зграде према положају Сунца, 
према чијем утицају треба организовати експлоатациони простор, 
облик зграде, спољашњи омотач, форму крова); 

- примјена грађевинских материјала са мањом вриједности 
коефицијента топлотне проводљивости, водећи рачуна и о осталим 
факторима који утичу на микроклиму зграде; 

- наглашенија топлотна заштита зграде, чиме се највише може 
утицати на смањење енергије за гријање; 

- примјена енергетски ефикасних система прозора и врата, израђених 
од материјала високих топлотних карактеристика, са бољом 
заптивеношћу;  

- државни подстицај, који фигурише углавном као неопходан у 
државама са ниским степеном економске развијености; 

- доношење адекватних прописа из области енергетске ефикасности 
у зградама, према којима би се нове зграде морале пројектовати са 
мањим топлотним губицима, а постојеће оптимизовати у складу са 
истим. 

 

На приложеним сликама приказују се снимци и термографски 
снимци дијагностификовања квалитета термоизолације – 
неисправност у начину постављања или непостојање термоизолације 
(слике 1.а, 1.б, 2.а и 2.б), непостојање термоизолације и топлотни 
мостови (слике 3.а и 3.б), инфилтрација ваздуха у зони кровног 
прозора (слике 4.а и 4.б) и термографски снимци индивидуалног 
стамбеног објекта са неадекватним спољашњи омотачем и након 
обнове омотача (слике 5.а и 5.б). 
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Слика 1а, 1б - Снимак и термографски снимак дијагностификовања 

ТИ - неисправност у начину постављања или непостојање ТИ 

    
Слика 2а, 2б - Снимак и термографски снимак дијагностификовања 

ТИ - неисправност у начину постављања или непостојање ТИ 

    
Слика 3а, 3б - Термографски снимци дијагностификовања ТИ - 

непостојање ТИ и топлотни мостови 

    
Слика 4а, 4б - Снимак и термографски снимак дијагностификовања 

ТИ и постављања кровног прозора – зоне инфилтрације ваздуха 

Дакле, пројектовање зграда са мањим топлотним губицима и 
оптимизација омотача постојећих зграда са циљем реализације 
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истог, односи се на одабир горенаведених адекватних мјера и 
материјала – првенствено термоизолационих материјала, чиме се 
директно утиче на остваривање услова за угоднији и квалитетнији 
боравак у зградама, смањење енергетских захтјева током цијеле 
године, те тиме и финансијска уштеда крајњим корисницима, 
продужење експлоатационог вијека зграда, као и смањење емисије 
штетних гасова (првенствено угљен диоксида (СО2)) - узрочника 
загађења животне средине. Са тим у вези, према већини 
истраживања и практичних искустава, показало се да правилна 
примјена термоизолационих материјала представља најјефтинији и 
најефикаснији начин повећања енергетске ефикасности, односно 
најмањи трошак за највећу могућу уштеду енергије, при чему је од 
изузетног значаја водити се критеријумом цертификоване физичке и 
техничке карактеристике материјала конкретних произвођача. 

 
Слика 5.а – Термографски снимак прије обнове омотача објекта 

 
Слика 5.б  – Термографски снимак након обнове омотача објекта 
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Енергетска ефикасност у зградарству 
Републике Српске – правни оквир 
Миладин Гаћановић5 
 
Након што је Босна и Херцеговина 2005. године потписала Уговор о 
приступању Енергетској заједници за југоисточну Европу, у складу 
са уговореним обавезама започет је процес доношења и 
усаглашавања прописа Републике Српске са прописима ЕУ који се 
односе на енергију, конкуренцију, обновљиве изворе енергије и 
животну средину. Овај процес обухвата три директиве ЕУ које се 
односе на енергетске карактеристике зграда, на енергетску 
ефикасност код крајње потрошње и енергетских услуга и на 
означавање производа који користе енергију, у областима 
зградарства, индустрије и транспорта. 

Република Српска је приступила процесу израде и усаглашавања 
прописа који се односе на енергетску ефикасност, јер је процијењено 
да се тиме позитивно утиче на задовољавање потреба за енергијом 
на начин који не угрожава егзистенцију или опстанак будућих 
генерација, мислећи првенствено на очување еколошке равнотеже и 
смањење емисије гасова који стварају ефекат стаклене баште. 
Енергетска ефикасност подразумијева мјере којима се смањује 
потреба за укупном количином енергије, коришћење енергије из 
обновљивих извора, примјену савремених технологија грађења, 
уређаја и материјала, али и промјене у понашању грађана. Значи, 
енергетска ефикасност се може схватити као развој и примјена 
технологија којима се остварују економске уштеде, боља заштита 
животне средине и смањује трошење енергетских ресурса, при чему 
се не умањује животни стандард грађана, квалитет услуга и 
привредне активности, већ се са сигурношћу може рећи да се овим 
мјерама остварује виши степен животног стандарда и комфора. 

                                                           
5 Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Владе Републике 

Српске, Трг Републике Српске 1, Бањалука, m.gacanovic@mgr.vladars.net 
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Кад је у питању енергетска ефикасност у зградарству, правни оквир 
у Републици Српској је успостављен кроз три закона и то: 
- Закон о уређењу простора и грађењу (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 40/13), 
- Закон о енергетској ефикасности (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 59/13) и 
- Закон о комуналним дјелатностима (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 124/11). 
 
 Енергетске карактеристике и минимални захтјеви као дугорочне 
мјере о енергетској ефикасности предвиђене одредбама наведених 
закона обезбјеђују се кроз: 
- примјену нових технологија грађења и уградњу грађевинских 
производа који омогућавају коришћење примарне енергије из 
обновљивих извора, 
- обезбјеђивање стимулативних услова и мјера да се нове зграде 
граде или да се приликом већих реконструкција постојеће зграде 
претварају у зграде с готово нултом потрошњом енергије, кад год је 
то могуће и кад је економски прихватљиво, 
- обавезну уградњу мјерних уређаја комуналних производа за сваког 
појединачног етажног власника за све нове зграде, а код постојећих 
зграда да се то обезбиједи приликом вршења веће реконструкције, 
ако то техничке карактеристике зграде дозвољавају и када је то 
економски прихватљиво, или да се обезбиједи најмање мјерни уређај 
за мјерење на нивоу зграде као цјелине, 
- подстицање уградње интелигентних система мјерења када се гради 
зграда или се врши већа реконструкција зграде, те уградња система 
активног надзора као што су системи за аутоматизацију, надзор и 
праћење којима је циљ уштеда енергије, 
- стимулисање коришћења даљинског система гријања или хлађења 
зграда који се у цијелости или дјелимично заснива на енергији из 
обновљивих извора, 
- успостављање редовног прегледа техничког система зграде и 
опреме која служи за гријање или хлађење зграде, вентилацију, 
припрему топле воде и освјетљење, као и давање редовних савјета и 
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препорука корисницима за различите методе и практична рјешења 
која служе побољшавању енергетских карактеристика зграде и 
- стварање услова за развијање и успостављање система 
цертификације енергетских карактеристика зграде који приказују 
енергетске карактеристике зграде и који су признати код надлежних 
институција. 

На основу Закона о уређењу простора и грађењу израђена су три 
правилника и то:                
- Правилник о вршењу енергетског прегледа и издавању енергетског 
цертификата зграда, 
- Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике 
зграда, 
- Правилник о методологији за израчунавање енергетских 
карактеристика зграда. 

Одредбама ових правилника детаљније су  уређена процесна питања 
која се односе на вршење енергетских прегледа зграда, минимални 
захтјеви за енергетске карактеристике зграда и уграђене грађевинске 
производе, као и методологија за израчунавање енергетских 
карактеристика нових и постојећих зграда, издавање, изглед и 
излагање енергетског цертификата за зграде, поступак вршења 
независне контроле и др.   

Овим прописима се уводи цертификат о енергетској класи зграде 
који мора бити доступан кориснику или купцу зграде, а који  
обухвата обједињене резултате енергетског прегледа зграде, 
укључујући и њен технички систем.    
Цертификат садржи опис постојећег стања коришћења енергије са 
нумеричким индикаторима количине енергије која се стварно троши 
или која се процјењује потребном за различите намјене везано за 
употребу зграде, а обухвата гријање, хлађење, вентилацију, 
загријавање воде и расвјету.  

Цертификовање подстиче реконструкцију и обнову постојећих 
зграда, чиме се омогућава брз поврат уложених средстава кроз 
укупне уштеде енергије које се остварују добрим управљањем 
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енергијом. Енергетски преглед врши правно лице које има лиценцу 
за вршење енергетског прегледа, а  које сачињава  извјештај о 
спроведеном енергетском прегледу и утврђеној енергетској класи 
зграде и доставља га Фонду за заштиту животне средине и 
енергетску ефикасност, који на основу њега издаје енергетски 
цертификат. За зграде за које се према наведеним прописима 
примјењују мјере о енергетској ефикасности не може се издати 
употребна дозвола без енергетског цертификата зграде. 

Приликом израде и доношења наведених прописа морале су бити 
уважене наше специфичности као и одлуке органа власти које нису 
дозвољавале оснивање нових институција. Због тога су искоришћени 
расположиви капацитети и институције, тако да је модификовани 
Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност добио 
надлежности и фонда и агенције, а које се односе на финансирање 
пројеката из енергетске ефикасности, промоцију, успостављање и 
вођење базе података, извјештавање, додатну обуку инжењерског 
кадра ради стицања лиценци, издавање енергетских цертификата, 
успостављање система независне контроле, као и низ других 
надлежности утврђених Законом о енергетској ефикасности. 
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Улога фонда за заштиту животне средине и 
енергетску ефикасност Републике Српске у 
области ЕЕ 
Тијана Гламочић6 
 
Фонд за заштиту животне средине Републике Српске основан је 
2007. године као правно лице са јавним овлаштењима, а 2011. године  
након усвајања Закона о Фонду и финансирању заштите животне 
средине Републике Српске, назив и дјелатност Фонда проширује се 
за енергетску ефикасност. 
Дјелатност Фонда обухвата послове прикупљања средстава, као и 
финансирање припреме, спровођење и развој програма, пројеката и 
сличних активности у области очувања, заштите и унапређивања 
животне средине, те у области енергетске ефикасности и коришћења 
обновљивих извора енергије. 

Улога Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност 
Републике Српске, везанo за енергетску ефикасност, дефинисана је 
сљедећим законским актима: 
- Закон о енергетској ефикасности ("Сл. гл. РС" бр. 59/13) 
- Закон о уређењу простора и грађењу ("Сл. гл. РС", бр. 40/13) 
- Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији 
(''Сл. гл. РС'', бр. 39/13) 
У области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије 
дјелатност Фонда обухвата сљедеће: 
- Издавање енергетског цертификата зграда; 
- Посебна стручна обука и стручно усавршавање за обављање 
енергетских прегледа зграда; 
- Финансирање програма и пројеката; 
- Промотивне и едукативне активности; 
- Вођење базе података о енергетској ефикасности. 

                                                           
6 Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, 

Краља Алфонса XIII 21, Бањалука, info@ekofondrs.org 
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Обавеза прибављања енергетског цертификата зграда 
  
Према одредбама Закона о уређењу простора и грађењу прије 
издавања употребне дозволе, одобрења за пробни рад, односно прије 
промјене власништва или изнајмљивања нове зграде изграђене, мора 
се прибавити енергетски цертификат. 
Јавни сектор који користи зграде са корисном површином већом од 
500 m2 дужан је да у тим зградама уведе систем енергетског 
менаџмента што обухвата и обавезно прибављање енергетског 
цертификата зграде. 
  

Поступак издавања енергетског цертификата зграда 
 
Енергетски преглед зграде врши правно лице које има лиценцу за 
вршење енергетског прегледа зграде. 
Овлаштено правно лице које је извршило енергетски преглед зграде 
доставља Фонду  извјештај о спроведеном енергетском прегледу  и 
утврђеној енергетској класи зграде. 
Фонд на основу достављеног извјештаја издаје енергетски 
цертификат који доставља правном лицу које је извршило 
енергетски преглед, Министарству за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију и надлежном органу јединице локалне 
самоуправе у року о осам дана од достављања извјештаја. 
  

Посебна стручна обука и стручно усавршавање за обављање 
енергетских прегледа зграда 
  
Фонд организује Посебну стручну обуку и стручно усавршавање за 
обављање енергетских прегледа зграда,  што представља законску 
основу за стицање лиценце за вршење енергетског прегледа која се 
издаје се физичким лицима са лиценцом за израду или ревизију 
техничке документације или грађење. 
Програм обуке и стручног усавршавања обухвата МОДУЛ 1, 
МОДУЛ 2 и Програм стручног усавршавања. 
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Минерална вуна у системима грађевних 
дијелова зграде 
Силвио Новак7 
 
У данашње вријеме више нема потребе говорити о томе треба ли, 
или не треба топлински изоловати зграде. Законска регулатива је 
јасна и њоме су прописани услови у погледу минималне топлинске 
заштите зграда (попут коефицијената проласка топлоте U (W/m2K) 
појединих грађевних дијелова, потребне енергије за гријање и 
хлађење (QHnd; QC,nd (kWh)), односно специфичних потребних 
енергија за гријање Q''H,nd,ref(kWh/m2); Q'H,nd,ref (kWh/m3) према 
којима се тада одређују тзв. енергетски разреди итд.). 
Међутим, сада, када су откривене бројне предности топлотне 
заштите, све већа је потреба за стварањем тзв. нискоенергетских 
зграда, односно  зграда с врло ниским разинама потрошње топлотне 
енергије за гријање (и хлађење). Специфична потрошња енергије 
таквих зграда износи (према већини литературе) највише  30 do 40 
kWh/m2 енергије потребне  за гријање. Можемо слободно рећи да у 
случају новоградње то све више постаје ''стандард''. 

У врло блиској будућности, према Директивама EU, ''стандард'' 
нискоенергетске зграде више неће бити довољан. На велика врата 
улази појам Зграда готово нулте енергије (engl. Nearly Zero Energy 
Buildings – скраћено nZEB). У Републици Хрватској је тек 
доношењем споменутог Техничког прописа по први пута уведена и 
службена дефиниција такве зграде: ''Зграда готово нулте енергије'' 
јест зграда која има врло висока енергетска својства. Та готово 
нулта односно врло ниска количина енергије подмирује се из 
обновљивих извора, укључујући енергију из обновљивих извора која се 
производи на згради или у њезиној близини, а за коју су захтјеви 
утврђени Прописом. Од 31. децембра 2020. све нове зграде морају 
бити ''зграде готово нулте енергије'', а након 31. децембра 2018. 

                                                           
7 Knauf Insulation d.o.o., Вараждинска 140, Нови Мароф, 

silvio.novak@knaufinsulation.com 
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нове зграде које користе тијела јавне власти односно које су у 
власништву тијела јавне власти морају бити ''зграде готово нулте 
енергије''. 

И сада се отвара врло важно питање. Како остварити архитектонско-
грађевинске услове да би зграда била готово нулте енергије? 

У грађевинском дијелу практички нема посебних захтјева по 
примјени неких посебних технологија, специјалних материјала и 
производа итд. да би се постигли жељени услови. Једини услов је да 
се примјењују топлотне изолације већих дебљина од минимално 
прописаних, те да се исте аплицирају стриктно према правилима 
струке и смјерницама произвођача. У овом случају, далеко више 
него у случају стандардне градње треба водити рачуна о бројним 
детаљима попут рјешавања топлотних мостова, спојева између 
топлотних изолација, спојева столарије и вањских зидова итд. 
Наиме, у случају сваке мале неправилности у грађењу долази до  
значајних разлика између процијењене и стварно потрошене 
енергије на згради. Међутим, веће грешке могу узроковати и појаву 
грађевинских штета, развој микроорганизама, пљесни и гљивица 
(како се види на приложеним сликама 1.а и 1. б), односно проблема с 
којима се сусреће све већи број корисника нових, али и посебно, 
старих зграда.  
 

 
Слике 1.а и 1.б – Развој микроорганизама, пљесни и гљивица 

Најбољи примјер је накнадна измјена постојеће столарије и постава 
нове столарије с јаким учинком бртвљења. Уколико претходно није 
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извршена топлотна санација вањских зидова, резултат може бити 
снажна експанзија развоја пљесни и гљивица на мјестима гдје се 
јавља површинска кондензација на унутарњим површинама вањске 
овојнице, али и унутар самих грађевних дијелова те овојнице. 
Посљедице могу бити врло неугодне и у сваком случају могу врло 
неповољно утицати на здравље станара. 
Дакле, квалитетно рјешење није ''само'' поставити ''некакву'' 
топлотну изолацију и ''некакве'' прозоре, већ треба задовољити све 
потребне техничке захтјеве. 

Зграде готово нулте енергије у грађевинско-архитектонском 
смислу представљају савршен склад рјешавања свих, па и 
најситнијих детаља на грађевини. Проблематика и знање 
грађевинске физике на таквим врстама зграда долази до пуног 
изражаја. 

Исте не настају ''случајно''. На неки начин, требају постојати, или се 
требају створити (пројектовати) предиспозиције у смислу повољне 
геометрије и оријентације. Не постоје ли ти ''почетни'' параметри, 
зграда ће бити више ''удаљена'' од ''нулте вриједности'' и у том 
случају ће до изражаја требати доћи дебљине термоизолација, 
вентилацијски системи те системи за гријање и хлађење (и то 
наравно обновљиви извори енергије - ОИЕ) који ће под тим 
условима бити јаче ''оптерећени''. У том смислу, избор материјала 
директно утиче на чињеницу хоће ли, или неће зграда бити ''зелена''. 
При томе, треба користити искључиво материјале који су провјерени 
и испитани у пракси и од стране надлежних институција. 
Од изолација (уз вентилацију и системима за кондиционирање) 
великим дијелом зависи микроклима унутрашњих простора и из тог 
разлога увијек треба сагледати све параметре материјала, а не 
парцијално само поједине, попут коефицијента топлотне 
проводљивости и сл. 

Управо у свјетлу наведеног, минерална вуна представља 
савршен склад својстава која покривају бројне захтјеве физике 
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зграде – од топлотне заштите, преко заштите од буке, до највише 
разине заштите од пожара. 
Из тог разлога, унаточ појави и развоју бројних 
нанотехнологија, минерална вуна остаје и даље материјал који 
се користи у највећем броју апликација на зградама (слике 2, 3 и 
4). 
 

 
Слика 2 – Примјена минералне вуне 

за невентилисану фасаду 
Слика 3 – Примјена минералне вуне 

при изолацији крова 

 

 
Слика 4 – Примјена минералне вуне 

за вентилисану фасаду 
Слика 5 – Шема вентилисане 

фасаде 
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Анализа зграде и грађевних дијелова 
 
Нови интегрални приступ пројектирању и градњи  те обнови зграда 
захтјева мултидисциплинарно инжењерско знање и разматрање 
зграде као сложеног система, те уску сарадњу свих струка које 
судјелују у процесу од пројектирања и градње. Зграда се понајприје 
мора сагледати као цјелина и одредити који су ''најкритичнији'' 
дијелови зграде по питању јачине пролаза топлотних токова, 
плоштине и др. 

Постоје јасна правила и препоруке приликом пројектовања и 
извођења грађевних дијелова вањског омотача зграде и унутрашњих 
преграда. Слојеви морају слиједити правилан распоред, а материјали 
слојева требају бити што квалитетнији и уграђени стручно према 
правилима струке и препорукама произвођача. Једино на тај начин 
се може осигурати потпуна и жељена функционалност дугорочно 
приликом коришћења зграде. 

У пракси је потребно изузетно много напора усмјерити на 
квалитетну образованост стручњака (пројектаната и извођача), али и 
крајњих корисника, да би се и у стварности, а не само виртуално, 
стварале такве зграде. Бројне су предрасуде о томе да су такве 
грађевине много скупље, док се истовремено приликом коришћења 
термоизолација у таквим зградама увијек напомиње о ''поврату 
уложених средстава''. Нажалост, услијед непознавања основа физике 
зграда, те нестручним извођењем, често се јављају бројне штете на 
грађевинама са врло неугодним посљедицама и штетним утицајима 
по кориснике зграда, а како се види на приложеним сликама 5, 6 и 7. 
Дакле, примјена термоизолација и ''паметних'' концепција 
нискоенергетских зграда, не само да осигурава живот у здравим и 
угодним просторима за становање, већ дефинитивно смањује 
свакодневне животне трошкове (режијски трошкови за гријање и 
хлађење), те уједно смањује штетне емисије стакленичких плинова 
који све више угрожавају опстанак на Земљи. 
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Слика 5 – Озбиљна оштећења фасаде 

 
Слика 6 – Потпуна деструкција фасаде 

 
Слика 7 – Потпуна деструкција фасаде 
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Рачунарски програм за прорачун потребне 
енергије за гријање и хлађење у зградама 
Силвио Новак8 
 
На тржишту EU у данашње вријеме постоје бројни рачунарски алати 
за прорачун потребне енергије за гријање и хлађење који служе као 
алат за квалитетну процјену потрошње енергије у зградама. Циљ 
таквих софтвера је пружити увид у будућу потрошњу зграда које се 
пројектирају, али једнако тако и процијенити могуће уштеде 
енергије на зградама које се реконструирају, односно ''топлински'' 
санирају. Везано уз то, постоје софтвери који су више оријентисани 
на израду пројеката у односу на топлотну заштиту и уштеду 
енергију, те софтвера намијењених за енергетско цертифицирање 
зграда, те везано уз то и омогућавање процјене могућих уштеда 
енергије у случају парцијалних и/или свеобухватних захвата на 
вањским омотачима зграда.  

За примјену таквих алата, тачан прорачун и интерпретацију 
резултата, потребно је широко знање и познавање материје 
грађевинске физике, термотехничких система и електроинсталација 
(нарочито расвјете) како би се добили што реалнији резултати који 
су упоредиви с реалном потрошњом. 
Сучеља једног од таквих софтвера дата су у прилогу. 
 
Све захтјевнији рачунарски програми постали су неизоставан алат 
пројектантима, енергетским цертификаторима и уопштено свим 
стручњацима из подручја енергетске ефикасности за израду 
квалитетних пројеката и студија, које би требале осигурати све већи 
број пројеката енергетски ефикасних и ''зелених'' зграда.  
 
 

                                                           
8 Knauf Insulation d.o.o., Вараждинска 140, Нови Мароф, 

silvio.novak@knaufinsulation.com 
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Енергетска ефикасност  у Пројекту Плаво 
Зелени Сан, Европског Института за 
технологију и иновације 
Ранко Божовић9, Чедо Максимовић10 
 

Увод 

У раду се приказује један део активности у оквиру пројекта Плаво 
Зелени Сан, који се односи на енергетску ефикасност објеката. 
Пројекат Плаво Зелени Сан је подржан од стране програма 
Европског Института за Иновације и Технологије (EIT) из програма 
KIC (Knowledge Innovative Communities), кao дeо подпрограма-
платформе: Одрживи градски системи (Sustainable City Systems). 
Програм Climate-KIC је фокусиран на стварање иновација у области 
одрживог (''ниско–угљеничког'') развоја и повећања отпорности 
градова на негативне утицаје климатских промена. Пројекат Плаво 
Зелени Сан подржава овај циљ, фокусирајући се на интеракције 
градских водених инфраструктурних система и урбаних зелених 
простора, чиме испуњава стратешки изазов за одрживи развој 
градова постепеним преласком са централизованих система 
управљања енергијом, водама и отпадом на децентрализоване али 
интегрисане системе. 
Ово подразумева бављење следећим специфичним изазовима: 
- Урбано планирање - развијање тржишта за методе и алате који 
помажу при планирању и доношењу одлука у циљу стварања 
одрживих градова. 
- Интегрисање комуналних услуга и мобилност - подржавање 
транзиције ка бољем интегрисању градских сервиса и служби, у 
овом пројекту интегрисање система урбаних вода и зелених 
простора  

                                                           
9  EnPlus, Mиловна Маринковића 35, Београд, Србија,ranko@enplustech.com 
10  Imperial College London, Department of Civil and Environmental Engineering, South 
Kensington Campus, London, c.maksimovic@imperial.ac.uk 
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- Ефикасност ресурса - повезивање градова и њихових биотопа ради 
оптималног коришћења расположивих ресурса, укључујући 
инфраструктуру градских вода, зелених површина и екосистем 
сервисе.  
 

Интегралне интеракције урбаних екосистема 

У циљу побољшања, тренутно истраживања укључују тестирају и 
даљи развој Плаво Зелених Решења у следећим областима урбаних 
еко система и њиховим интеракцијама: 
 - градска водна инфраструктура,  
- загађивања животне средине у градутријената и загађења, 
- интеракције вегетације и микроклиме; урбана топлотна острва, 
- енергетска ефикасност објеката и система, 
- интеракције са урбаном вегетацијом и повећање учинка различитих 
биљних врста на екосистеме и 
- екосистем сервиси; планирање, пројектовање, ревитализација. 
Ово, као и будућа истраживања, имају за циљ побољшање квалитета 
моделирања за квантификацију ефеката BGS при планирању и 
пројектовању, максимално коришћење и контролу интеракција воде 
и ваздуха са  зеленим  подсистемима,  а затим и са свим осталим.  
Коришћењем Плаво Зелених Решења, градови се могу 
трансформисати од корисника водних и других природних ресурса, 
енергије и  хране у  системе где ће се рационализовати утрошак 
природних ресурса а традиционални отпаци користити као нове 
сировине за рециклажу. То укључује кишницу, подземну, тзв. сиву 
отпадну воду, њихову интеракцију са енергетским системима 
повећавајући тако и енергетску ефикасност али и  отпорност 
урбаних простора на екстремне временске појаве, олујне пљускове, 
сушу, топлотне и хладне таласе и слично.  
На основу података  прикупљених у пилот пројектима, пројекат се 
фокусира на развој метода и алата за планирање  нових и 
реконструкцију постојећих делова раних целина, као и едукацију 
стручњака и јавности  како би исти могли лакше да се интегришу у 
управљање грађењем и коришћење тих система. Методи планирања, 
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пројектовања и грађења се унапређују, тако да трошкови градње и 
експолатације могу значајно да се смање, а користи максимизују. 
У овом раду детаљно се обрађује сегмент енергетске ефикасности 
користећи пример пројекта новог Свеучилишног комплекса Боронгај 
у Загребу.  

 

Пример: Пројекат Свеучилишног комплекса Боронгај у 
Загребу11  

Одрживост и ефикасност базиране на Плаво Зеленим 
принципима  

Основни Плаво Зелени принципи коришћени на пројекту Боронгај су 
следећи: 
1. Смањење топлотног оптерећења зграда увођењем пасивних мера 
на нивоу урбанизма и самих зграда; 
2. Коришћење природних синергија – на пример, ускладиштити 
вишак енергије у подземље да би се користила када је потребно; 
3. Употреба обновљивих енергија сунца и терена; 
4. Искористити отпадну енергију; 
5. У зградама користити најефикасније системе грејања и хлађења; 
6. Произвести више енергије него што се потроши. 
 
Ови принципи објашњавају се на следећи начин: 
1. Смањење топлотног оптерећења зграда увођењем пасивних 
мера на нивоу урбанизма и самих зграда 
1.1.  Зграде су лоциране у шуми оформљеној од дрвећа са 
специфичним функцијама. Дрвеће је позиционирано тако (слика 1) 
да најбоље обављају пројектоване функције. Плаве зоне су 
покривене дрвећем са највећом површином лисца. Ово дрвеће је 
постављено у правцу летњих ветрова да би се обезбедио максималан 
ефекат адијабатског хлађења ваздуха око зграда.  

                                                           
11 У раду су коришћени елементи из пројекта у реализацији компанија: njiric+arhitekti 
и ЕнПлус 
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Браон зоне представљају дрвеће које пружа заштиту од сунчевог 
зрачења на јужне фасаде кластера. Изабрано је дрвеће које рано у 
јесен губи лишће како би се обезбедило максимално пасивно грејање 
од сунчевог зрачења током јесени и зиме. 
Зелене зоне означавају редове специфичног дрвећа постављеног 
управно на правац доминантних  зимских ветрова, што значајно 
смањује топлотне губитке објекта у зимским месецима. 
Резултати симулација показују значајан ефекат овако пројектованог 
зеленила на комфор и потрошњу енергије. Та чињеница, за узврат, 
омогућује да инсталација за климатизацију буде иницијално 
јефтинија и троши значајно мање енергије. 
 

 
Слика 1 – Смањење енергет. оптерећења зграда одговарајућим 

пројектовањем дрвећа 

 
1.2. Остале пасивне мере које утичу на побољшање комфора и 
смањење потрошње енергије су осенчења од соларних колектора и 
фотонапонских ћелија, стратески постављених на крову кластера. 
Кластер је пројектован тако да се лети, у ноћним сатима, термички 
активира конструкција, која тако потхлађена, ујутро хлади 
унутрашњу средину радијацијом у трајању од неколико сати, што 
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представља велику уштеду у потрошњи енергије али и квалитетније 
комфорне услове. 

2. Коришћење природних синергија – на пример, ускладиштити 
вишак енергије у подземље да би се користила када је потребно 

Број колектора за грејање санитарне воде пројектован је да задовољи 
услове зими, када је сунчево зрачење краће и слабије. Овај капацитет 
вишеструко премашује потребе за грејање санитарне воде лети. 
Вишак дозрачене суншеве енергије се предаје маси терена (у 
подземљу)  преко термалних сонди. Зими се ова енергија користи за 
загревање објеката. 

3. Употреба обновљивих енергија сунца и терена 

Кровови кластера су опремљени соларним колекторима (25000 m2) 
за загревање санитарне воде и фотонапонским ћелијама (35000 m2) 
за производњу електричне енергије. Само ова два извора обновљиве 
енергије обезбеђују 25% енергије за грејање објекта, 85% енергије за 
грејање санитарне воде и 60% потребне електричне енергије. 

4. Коришћење отпадне енергије 

4.1. Коришћење енергије отпадног ваздуха 

Летњи режим  

Зграда – током целе летње сезоне хлађења кров зграде је отворен. На 
тај начин се већина топлотног оптерећења од крова директно 
испушта у атмосферу без оптерећења расхладног система. 
Целокупна количина ваздуха која се ''убаци'' у радне просторе 
слободно иструјава из њих у простор атријума. На тај начин се у 
пројектном дану одржава максимална просечна летња температуре 
околине зграда од 29оC.  

Систем – оптерећење од зрачења, трансмисије, осветљења и апарата 
отклања се системом радијације. Хладна вода се добија из 
подземних сонди и енергетских шипова а делимично из централног 
развода бунарске воде. Оптерећење од људи и свежег ваздуха 
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отклања се ваздушним системом – клима комором, која добија 
вештачки произведену расхладну енергију расхладним агрегатима. У 
простору атријума се температура и даље може снижавати 
повратном водом пре него се врати у цевовод за упојни бунар. 

 

 
Слика 2 – Функционисање система у режимима грејања  хлађења 
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Зимски режим  

Зграда – У просторима атријума, зрачењем зграда и ваздухом из 
надпритиска одржава се минимална температуре околине зграда од 
6.7оC у екстремном пројектном дану. Ова температура се даље може 
дизати до минимум 18оC помоћу подног грејања атријума.  

Систем – основно грејање се обезбеђује нискотемпературским 
системом радијације а допуњује топлим ваздухом из клима коморе 
која такође припрема свежи ваздух. Енергија за овај систем се добија 
преко топле воде из енергане. Санитарна вода се обезбеђује 
локалном топлотном пумпом само у ноћном раду. 

4.2. Коришћење енергије отпадних вода 

У оквиру система за природну прераду отпадних вода уграђен је 
систем који преузима термичку енергију отпадних вода и предаје је 
системима за грејање и грејање санитарне воде. 

4.3. Комбиновање водених циклуса за вишеструко коришћење вода 

 Анализе су идентификовале довољне количине подземних вода на 
локацији Боронгај. Вода се црпи преко пет бунара и користи за 
инсталације грејања и хлађења (слика 3).  

 
Слика 3 – Интегрално коришћење воде 
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Затим се иста вода користи за тоалете, прање и заливање, да би се из 
ње, после изласка из зграде узела енергија за грејање. Вода се после 
овога прочишћава у природном систему (''мокро поље'' constructed 
wetland). Пречишћена вода се систематски користи за заливање 
функционалних групација дрвећа које је пројектовано за 
контролисану промену микроклиме око објеката. Неискоришћена 
вода се на крају овог процеса враћа у природни подземни аквифер. 

5. Употреба најефикаснијих KGH система 

Грејање и хлађење у зградама кластера врши се већим делом 
системом зрачења које представља најефикаснији али и 
најкомфорнији пренос енергије за одржање квалитета унутрашње 
средине. За хлађење се користи директно вода из бунара, без 
додатног утрошка енергије. За одвлаживање се користи хладна вода 
из расхладних агрегата који раде са екстремно високим степеном 
искоришћења. 

6. Укупна минимална потрошња енергије 

Захваљујући примени Плаво Зелених принципа и свих претходно 
описаних мера, овај кампус се приближава комплексу нулте 
потрошње енергије. Нулта потрошња би се могла постићи са 
додатним компонентама које сунчеву енергију претварају у топлотну 
и електричну. Ова одлука ће зависити од цене енергије и стратегије 
корисника, када се комплекс буде градио. 

 

Закључци 

У овом раду приказан је начин интегралног побољшања енергетске 
ефикасности сложеног система  на примеру пројекта Свеучилишног 
комплекса Боронгај у Загребу, коришћењем Плаво-Зелених 
принципа у којима се реализује интеракција објеката ваздуха, воде, 
енергије и вегетационих система. 
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