ИНФОРМАТИВНИ ЛИСТ – СРБИЈА
Стратегија обнове – суочавање са препрекама на
путу ка значајној обнови зграда
Србија треба да донесе прву националну стратегију обнове зграда до октобра 2017. године.
Укључивање локалних и регионалних партнера у овај процес неопходно је како би се препознале и
адекватним мерама предупредиле препреке које онемогућавају спровођење мера значајне обнове
зграда (deep renovation). Без тога, баријере које постоје ће онемогућити веће инвестиције у обнову
зграда које би допринеле стимулисању значајне обнове и искоришћења предности које се тиме
постижу: смањење емисије штетних гасова, смањење рачуна за енергенте, генерисање нових послова,
смањење сиромаштва, побољшање квалитета зграда и комфора корисника.
Овај информативни лист заснива се на процени експерата на националном нивоу о томе које препреке
су значајне на путу планирања и спровођења обнове зграда, а које се морају превазићи будућом
стратегијом обнове.

Контекст

Препреке значајној обнови зграда

Детаљни подаци о структури и перформансама
грађевинског фонда не постоје на националном нивоу за све
типове зграда у Србији. Процена је да је стамбени сектор
заслужан за 38% укупне потрошње енергије, а да се у
просеку на грејање троши око 125KWh/m2 – што је
упоредиво са подацима за остале земље Европе.
Грађевински фонд стамбених зграда се у највећој мери
састоји од зграда изграђених пре 1991. – 88%.

Најважније препреке на путу спровођења обнове зграда
значајног обима су:

Слика 1 – Структура стамбеног грађевинског фонда по
броју зграда према периоду изградње [1]

Законске: Тренутни законски оквир не препознаје разлику
између значајне обнове зграда која представља енергетску
санацију и обнове зграда значајног обима која не доводи до
значајних побољшања енергетских перформанси. То доводи
до тога да мере обнове које доводе до значајних смањења
потрошње енергије нису адекватно третиране, што доводи
до многих административних препрека, у виду неповољних
услова који произилазе из правила изградње и високих
такси.
Локални капацитети и подршка финансирању: 11 општина је
добило средства за побољшање енергетске ефикасности, у
оквиру конкурса за доделу средстава из буџетског фонда за
унапређење енергетске ефикасности, што чини само 15% од
укупне суме намењених средстава. Због непотпуне
документације и неодговарајуће пријаве одбијено је преко
70 пријава пројеката, што указује на недовољно вештина у
аплицирању за средства на локалном нивоу.

Тренутно у Србији не постоји стратегија обнове зграда. У
протеклих 6 година донето је неколико акционих планова са
општим препорукама у овој области, али у њима се
значајнији обим обнове не спомиње, као ни јасан план
спровођења препоручених мера у који су укључени и
облици финансирања.
[1] Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Радивојевић А., Рајчић А.,
Ђукановић Љ., Ћуковић Игњатовић Н., Недић, М. (2013) “Национална
типологија стамбених зграда Србије”

Информисаност: Информације о предностима значајне
обнове зграда нису довољно пласиране. Док су о основним
појмовима у области енергетске ефикасности и мерама
обнове зграда локалне самоуправе добро обавештене, нису
довољно упознате са појмом значајне обнове, што доводи
до тога да се овај вид обнове и даље сматра прескупим и
неадекватним у тренутним околностима.
Знања и вештине у процесу спровођења мера:
Предузимачи, извођачи и грађевиснки радници не само да
нису упознати са појмом значајне обнове, већ недовољно
значаја придају и основним мерама енергетсе ефикасности
и невољно их примењују.

Одговорност за садржај ове странице преузимају искључиво аутори. Садржај не
одражава нужно званични став Европске Уније. Европска комисија није одговорна за
било који облик употребе информација садржаних на овој страници

Преглед препрека и потенцијалне мере њиховог превазилажења
Тип препреке

Значај

Доступност средствима финансирања
Период повраћаја инвестиције
Информисаност
Законски оквир
Нејасне надлежности
Сложеност процеса
Финансијске неповољности
Доступна знања и вештине
Високи индиректни трошкови (порези, услуге)
Рангирање препрека према значају, засновано на резултатима анкетирања у склопу Embuild
пројекта

Препреке
ИНФОРМИСАНОСТ

Недостатак података о учинку:
верификација остварених уштеда кроз
праћење учинка
Недостатак свести о значају: међу
корисницима /инвеститорима не постоји
развијена свест о бројним предностима
значајне обнове
Нема угледних примера: Нема
изведених примера који служе као пилот
случајеви за промовисање успешности
спровођења значајне обнове

КВАЛИТЕТ

Недостатак знања и вештина: у
целокупном процесу спровођења обнове
Недовољни капацитети: недовољно
особља на локалном нивоу које би се
бавило процесом планирања обнове и
аплицирањем за средства
Тренинзи и обуке за јачање капацитета:
подизање нивоа знања о значајној
обнови зграда
Јавне набавке: процес одабира који се у
потпуности заснива на најнижој
понуђеној цени

МЕРЕ њиховог превазилажења
Кампања за бољу информисаност: како би се нагласиле
предности значајне обнове
Саветодавне услуге у виду One-stop-shops: пунктови где
се може добити савет о спровођењу и одабиру мера
обнове
Кампања и тренинзи у области јачања капацитета: на
локалном нивоу за административно особље,
проценитеље енергетске ефикасности, планере,
архитекте и извођаче
Промовисање демонстрационих пројеката на локалном
нивоу: како би се предочиле предности и изводљивост
пројеката значајне обнове
Пружити детаљна упутства власницима и
инвеститорима: о уштедама које се остварују значајном
обновом (кроз сертификате о енергетској ефикасности
Кампање обуке: за извођаче и грађевинске раднике на
локалном нивоу, како би се нагласили аспекти извођења
кои су кључни за постизање енеретских уштеда

Препреке
ЗАКОНСКИ ОКВИР

МЕРЕ њиховог превазилажења

Минималне енергетске перформансе
зграда: Недовољно строги захтеви за
пројекте обнове, и недовољно
спровођење постојећих захтева
Власничка структура: код
вишепородичних зграда правило је да
сви станари могају да дају сагласност за
спровођење радова
Непрепознатљивост мера значајне
обнове: у важећој регулативи појам који
није препознатљив,што ствара
административне препреке, неповољно
тумачење правила грађења и намеће
високе таксе

Поставити високе обавезујуће нивое енергетских
перформанси: код обнове јавних зграда
Пооштрити обавезујуће нивое енергетских
перформанси: за све пројекте обнове, и увести
дефиницију и циљеве уштеда значајном обновом
Постепен престанак коришћења: зграда са најлошијим
енергетским перформансама
Приоритизација субвенција: подржати кроз
субвенционисање спровођење значајне обнове за
домаћинства са најнижим примањима, како би се
смањио степен сиромаштва и здравствени проблеми
Провера остварености: планираних енергетских
перформанси
Осигурати транспарентност процеса обнове: са
гаранцијама за све кориснике
Изменити законе: о слагању свих станара за спровођење
обнове

ФИНАНСИЈЕ

Недовољан приступ изворима
финансирања: и у јавном и у приватном
сектору
Висок ниво сиромаштва: нема
иницијалног капитала за сопствено
финансирање, иако доводи до уштеда

Развој тржишта за ESCO компаније: уговарање,
саветодавне услуге
Процес јавне набавке: фокус на више критеријума, не
само на најнижу цену

Ниске цене енергената: обесмишљава
значајна улагања

Пројекат EmBuild пружа подршку јавном сектору у државама југоисточне Европе у припреми дугорочне стратегије за
подстицање улагања у обнову и унапређење енергетске ефикасности грађевинског фонда. Детаљан извештај о
препрекама спровођењу значајне обнове зграда биће објављен касније током 2017. Више информација доступно је на
http://www.embuild.eu/
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