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Град Крагујевац

Срце Србије

• Налази се у срцу Србије, 
140km јужно од Београда 
ауто путем E10

• Четврти град по величини 
у Србији

• Има 180.000 становника

• Простире се на површини 
од 835 km²

• Град Крагујевац је 
економски, културни,
универзитетски, 
здравствени и политички 
центар региона Шумадије 
и Поморавља



Град Крагујевац

Прва престоница Србије

• Први писани документ о 
Крагујевцу је Турски документ 
из 1476. год

• Крагујевац је био први у 
многим областима у Србији:

• Прва престоница (1818)

• Прве новине “Новине Србске" 
(1820)

• Прва Гимназија (1833)

• Прво позориште “Књажевско –
српски театар" (1835)

• Први Универзитет “Лицеум" 
(1838)

• Прва сијалица (1884)



Крагујевац данас

• Крагујевац је 

данас 

Универзитетски 

центар

• 12 факултета

• 15.000 студената

• Доминантна је 

аутомобилска 

индустрија



Правни оквир 

у области енергетске ефикасности

• Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", број 
145/2014)

• Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл. 
гласник РС", број 25/2013)

• Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник 
РС", број 88/2011)

• Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 
број 72/2009 )

• Закон о становању ("Сл. гласник РС", број 50/1992, 
76/1992 )

• Закон о одржавању стамбених зграда ("Сл. гласник 
РС", број 44/95, 46/98)



Правни оквир 

у области енергетске ефикасности

• Правилник о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергетским својствима 
зграда ("Сл. гласник РС", број 69/2012)

• Правилник о енергетској ефикасности зграда ("Сл. 
гласник РС", број 69/2012)

• Одлука о снабдевању града топлотном енергијом 
(“Сл. Лист града Крагујевца", бр. 10/2009 и 29/2010)

• Уредба о утврђивању методологије за одређивање 
цене снабдевања крајњег купца топлотном 
енергијом, на основу члана 362. став 1. Закона о 
енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014) и 
члана 42. став 1. Закона о Влади ("Сл. гласник РС", 
бр. 55/2005, 71/2005 – исправка, 101/2007, 65/2008, 
16/2011, 68/2012-УС, 72/2012, 7/2014-УС и 44/2014) 



Институционални оквир

Агенција за

енергетику

Локалне 

самоуправе

Регионални центри за 

енергетску ефикасност

Министарство рударства

и енергетике



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Члан ГВ за 

инвестиције и 

управ. пројектима

Члан ГВ за 

заштиту и 

унапређење 

животне 

средине

Члан ГВ за 

комуналне делатности, 

равномерни и 

одрживи развој

Помоћник градона. 

за надзор 

над инвестицијама 

у ванпривредним 

делатностима

Члан ГВ 

за образовање

Помоћник градона. 

за одрживи и 

равномерни 

развој града 

и сарадњу са удржењима

Главни градски 

урбаниста

Енергетски 

менаџер

Члан ГВ 

за ИК технологије, 

електронску управу и 

“Паметан град“

Организација Града Крагујевца у 

области енергетског  менаџмента



Организација Града Крагујевца у 

области енергетског  менаџмента

Градска управа за 

управљање

пројектима, 

равномерни и

одрживи развој

Одељење за 

енергетску ефикасност

Одељење за 

управљање пројектим

Одељење за 

локално- економски 

развој



Енергетски менаџер

Према Закону о ефикасном коришћењу енергије 

("Сл. гласник РС", број 25/13), енергетски менаџер:

• Прикупља и анализира податке о начину коришћења 
енергија обвезника система

• Припрема програм и план енергетске ефикасности 
које град Крагујевац доноси 

• Доставља надлежном Министарству годишње 
извештаје о остваривању циљева садржаних у 
програму и плану енергетске ефикасности

• Предлаже мере које доприносе ефикасном 
коришћењу енергије и учествује у њиховој 
реализацији



Енергетска ефикасност

Енергетска ефикасност подразумева 

мере које се примењују у циљу 

смањења потрошње енергије, а да се 

при томе оствари виши или барем исти 

степен комфора и стандарда у радном 

и стамбеном простору



Енергетска ефикасност

• Крајњи циљ енергетске ефикасности је:

– Одржив развој

– Ограничавање ефеката климатских 

промена

– Квалитетнији живот

• Локалне власти у Србији имају веома 

важну улогу у сектору енергетике, а тиме 

и у достизању стандарда енергетске 

ефикасности



Мере енергетске ефикасности



Реализоване активности -

Буџетски фонд за енергетску ефикасност 

Министарства рударства и енергетике

• ОШ „Станислав Сремчевић“

• Вредност пројекта 22.500.000 динара

• 15.000.000 динара Министарство 

• 7.500.000 динара Град

• Замена столарије, замена унутрашњег 

осветљења - LED расвета и мере на систему 

даљинског грејања

• Радови су завршени



Реализоване активности -

Буџетски фонд за енергетску ефикасност 

Министарства рударства и енергетике



ISEM база података - Министарство 

рударства и енергетике и UNDP



Обука за крајње кориснике ISEM база 

података - UNDP

• Дводневна обука

• 70 полазника

• Полазници из 

рачуноводства школа, 

вртића, установа 

културе, ЈКП, 

административних 

зграда



Додела сертификата за крајње 

кориснике ISEM база података - UNDP

• У јуну 2018. године

• За свих 70 полазника који су похађали обуку и 

уносе податке у ISEM базу



Сарадња са UNDP - ом

• Размена искустава са 
представницима руске 
делегације у 
организацији UNDP- а

• Ана Краснова, 
енергетски менаџер 
града Псков, Русија 

• Александар Москалyов, 
UNDP-GEF Project



Потписивање споразума са ГИЗ 

пројектом “Развој одрживог 

тржишта биоенергије у Србији“



Радионица у оквиру ГИЗ пројекта 

Јавно - приватно партнерство



Реализоване активности у области 

енергетске ефикасности

Реализована активности у 2016. и 2017. 
години  (из градског буџета)

Износ

1. ОШ “Живадинка Дивац”- замена столарије 3.548.548,00

2. ОШ “ 19. Октобар” Маршић- прелазак са пећи на дрва 

и угаљ на природни гас

3.360.000,00

3. Израде техничке документације за корекције на 

електро -опреми у школама

300.000,00

4. Набавка опреме за компезацију реактивне енергије 1.000.000,00

5. Штампање бојанки и материјала за пројекат 

'’Подизање свести о енергетској ефикасности'‘

400.000,00

6. Набавка пројектне документације- израда енергетских 

елабората

499.000,00

7. Набавка мерно- регулационе опреме за подстанице 

даљинског грејања

2.000.000,00



OШ “19. октобар” у Маршићу -

прелазак на гас

• Вредност радова 3.400.000 динара



ОШ “Живадинка Дивац” 

замена столарије

• Вредност радова 3.600.000 

динара



Мере у области уштеде 

електричне енергије

Компензација реактивне енергије

Централизована јавна набавка и увођење мерних 

група

Компензација реактивне енергије

• У току 2016. и 2017. године године, 
на основу елаборта, анализе рачуна 
и мерења на терену, у 13 основних и 
средњих је уграђена опрема за 
компензацију реактивне енергије

• Вредност опреме 1.000.000 динара

• Опрема се исплатила за 6 месеци

• Сваке наредне године уштеда од 
2.000.000 динара



Мере у области уштеде 

топлотне енергије

• У школама и вртићима смо прешли са 

паушалне наплате на наплату по утрошку

• Рачуни за топлотну енергију за период 

јануар - август 2017. године за основне, 

средње школе и вртиће су мањи за 

2.500.000 динара



Мере у области уштеде 

топлотне енергије

• Инвестиција 2.174.762 динара

• Опрема омогућава искључивање система грејања када школа 
не ради, усклађивање рада система у зависности од спољашње 
температуре, праћење потрошње у реалном времену путем 
мобилног телефона или рачунара

• Остварена  уштеда јануар - фебруар 2018. - 1.700.000 динара

• Критеријуми за избор објеката:

- Предузете мере енергетске ефикасности - замењена је 
столарија

- Фискултурне сале је потребно да раде и када школе не раде

- Директори се домаћински понашају

Уградња мерно - регулационе опреме у школе које 

су на даљинском грејању



Подизање свести о енергетској 

ефикасности -

40 радионица у вртићима



Подизање свести о 

енергетској ефикасности -

30 радионица за ученике IV разреда ОШ



Подизање свести о енергетској 

ефикасности - Радионица о одрживом 

развоју у Првој техничкој школи са 

Факултетом инжењерских наука



Подизање свести о енергетској 

ефикасности - Актив директора



Обележавање Дана 

енергетске ефикасности



Сарадња са цивилним сектором 

• Архус центар Крагујевац -
Студијске посете, пројекат 
Промоција циркуларне 
економије 

• Стаклено звоно - 4 емисије 
о одрживим градовима

• Удружење грађана 
Грађевински кластер 
Шумадије и Поморавља-
предавања у МЗ 



Реализоване активности у области 

енергетске ефикасности

• У 2015, 2016. и 2017. години уложено је 259.703.230 

динара за енергетску санацију школа у Крагујевцу

• Град Крагујевац је учествовао са 21.609.548 дин.

• Министарство рударства и енергетике 15.000.000 дин.

• Министраство просвете 32.500.00 дин.

• КfW развојна банка Немачке 60.000.000 дин.

• Република Србија, Канцеларија за управљање јавним 

улагањима 145.593.682 дин.

• Број школа 22 (17 основних и 5 средњих)



Реализоване активности у области 

енергетске ефикасности

Р. бр. Реализоване активности 2015. и 

2016. година (РЕПУБЛИКА СРБИЈА

- Мин. просвете, Канцеларија за 

јавна улагања и KfW )

Вредност 

пројекта

1. Туш Тоза Драговић 19.000.000,00

2. Политехничка школа 49.819.550,00

3. Друга крагујевачка гимназија 22.789.450,00

4. ОШ Трећи крагујевачки батаљон 27.416.538,00

5. OШ Mилутин и Драгиња Тодоровић 24.547.817,00

6. OШ Mилутин и Драгиња Тодоровић-Илићево 11.020.327,00

7. OШ Мома Станојловић 55.000.000,00

8. Прва техничка школа 13.500.000,00



Друга крагујевачка гимназија



OШ „III крагујевачки батаљон“



OШ „Mилутин и Драгиња Тодоровић“



OШ „Мома Станојловић“



Политехничка школа



Прва техничка школа



Туш Тоза Драговић



Уштеде 

Приказ остварених уштеда топлотне енергије у две средње 

школе (Прва техничка школа и Туш Тоза Драговић), 

остварених применом мера енергетске ефикасности

Назив школе Врста грејања
Мера енергетске 

ефикасности
I - VIII 

2017.год.

I - VIII 

2016.год.

РАЗЛИКА '16-'17 

(РСД)

I техничка школа 

Крагујевац
Даљинско грејање

Замењена је 

столарија, у току 

распуста је 

искључено грејање 

10.210.705,00 12.715.488,00 2.504.78,00

УШТЕДА 19,7%

Назив школе Врста грејања

Мера енергетске 

ефикасности
I - XII 

2015.год. I - XII 2016.год.

РАЗЛИКА '15-'16 

(РСД)

TУШ ТОЗА 

ДРАГОВИЋ 

Крагујевац

Природни гас

Замењена је 

столарија, грејање 

се искључује када 

школа не ради 

2.748.161,91 2.107.969,71 640.192,20

УШТЕДА   23%



Софтвер за праћење потрошње енергије

у реалном времену у Згради града

• Донација фирме ЦРЦ 

инжењеринг

• Прва зграда локалне 

самоуправе, четврта јавна 

зграда у Србији 

• Вредност око 10.000 евра



Тренутне активности

Програм енергетске ефикасности Града 

Крагујевца за период 2018-2021. година

• Скупштина града Крагујевца усвојила на седници 27. априла 

2018. године Програм енергетске ефикасности Града 

Крагујевца за период 2018-2021. година

• Програм је урађен у сарадњи са Факултетом инжењерских наука 

- Катедром за енергетику и процесну технику

• Програмом је обухваћена потрошња енергије у јавним зградама, 

јавном осветљењу и у саобраћају

• Циљ Програма је смањење потрошње енергије и одређивање 

приоритета у избору пројеката



Тренутне активности

Програм енергетске ефикасности Града 

Крагујевца за период 2018-2021. година

• Обухваћено је преко 300 јавних 

зграда - административне зграде, 

основне и средње школе, вртићи, 

установе културе, спортске 

установе, Домови здравља и 

апотеке, јавно комунална 

предузећа, односно све оне 

установе и предузећа за које град 

директно или индиректно плаћа 

трошкове енергије Подаци се 

односе на три године - 2014, 2015 и 

2016. годину

• Предложене мере за период од 3 

године, уштеда од 3% на годишњем 

нивоу, укупна вредност мера 

1.200.000 €

Програм енергетске ефикасности града Крагујевца

за период 2018-2020 година

Крагујевац, 2017/2018. године



Тренутне активности

Потписан Меморандум са UNDP- ом

• 12. марта 2018. године свечано је 

потписан Меморандум о сарадњи 

између Програма Уједињених нација 

за развој (UNDP) и Града Крагујевца

• Сарадња се односи на унапређење 

система енергетског менаџмента, а 

спроводи се кроз имплементацију 

UNDP пројекта енергетске 

ефикасности у Србији у сарадњи са 

Министарством рударства и 

енергетике Републике Србије.

• Циљ Меморандума је:

1. Развој напредних функција ISEM-а које 

се односе на аутоматски пријем 

података.

2. Тестирање нових модула ISEM-а



Тренутне активности 

Крагујевац, део Energy Cities

• Градови Крагујевац, 

Пожаревац, Зрењанин и 

општине Горњи 

Милановац и Нова Црња 

су заједно са CEDEF-ом, 

постали део мреже која 

обухвата преко 1.000 

градова и општина из 

преко 30 земаља



Тренутне активности

• Награда у оквиру пројекта “Локални 

развој отпоран на климатске промене“, 

који подржавају Министарство заштите 

животне средине Републике Србије и 

Програм Уједињених нација за развој 

(UNDP) 

• Пројектна идеја “Крагујевац, отвореним 

подацима у борби против климатских 

промена“



Планиране активности у области 

енергетске ефикасности

Ред 

бр.

Планиране активности за 2017. и 2018. годину 

(из градског буџета) 

Вредност

пројекта (РСД)

1. Замена котла у основној школи у Чумићу (прелазак са 

грејања на електричну енергију на грејање на пелет) 

15.000.000,00

2. Набавка мерно регулационих сетова за 10 објеката које 

се греју на даљинско грејање 

2.700.000,00

3. Набавка термостатских вентила за јавне зграде 2.000.000,00

4. Израда пројектне документације 6.000.000,00

5. Набавка опреме за компензацију реактивне енергије 500.000,00

6. Подизање свести о енергетској ефикасности 400.000,00

7. Дан енергетске ефикасности - награде 200.000,00



Ана Радојевић, дипл. машински инжењер

Енергетски менаџер града Крагујевца

Тел. 034 304 490, 065 205 7000, 060 234 0 373 

E-mail: aradojevic@kg.org.rs

Република Србија 

Град Крагујевац


