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УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ ТЕРМАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ТРИ ЈАВНА ОБЈЕКТА
ЕУ ППФ6
Сектор: Енергетика/Енергетска ефикасност
Енергетска ефикасност подразумева низ мера чији је циљ смањење потрошње енергије, а које при томе не
нарушавају услове рада и живота. Пројекат “Београд” управо за циљ има побољшање услова живота и то
унапређењем енергетске ефикасности грејања/хлађења за три велика јавна објекта: Библиотеку града Београда
(изграђену 1922-1923), Студентску поликлинику (изграђену 1924. године) и Студентску болницу у улици Проте
Матеје (изграђену пре 1945. године).

Студентска болница у улици Проте
Матеје (изграђена пре 1945. године)

Такође, циљ је и смањити потрошњу енергије за најмање једну енергетску класу после реновирања.
Радови на унапређењу енергетске ефикасности ове три јавне зграде подразумевају: замену прозора, постављање
фасадне изолације, изолацију крова и обнову хидроизолације заједно са радовима на олуцима и инсталацији уземљења,
реконструкцију система грејања, обнову електричних инсталација осветљења и инсталирање новог енергетски
ефикасног осветљења, проверу ормарића разводних табли и обнову (уколико је потребно), обнову постојећих система
климатизације и вентилације, обнову постојећих тоалета и санитарних чворова, обнову подних облога. Такође - и
уградњу противпожарних аларма и сигнализације, уградњу система за управљање објектом (БМС) и система за
мониторинг енергије (ЕМС) који ће обезбедити континуирани надзор потрошње енергије и евентуалних уштеда.
Ефикасна употреба енергије директно води ка повећању квалитета живота, конкурентности привреде и енергетској
безбедности. Резултат повећане ефикасности су значајне уштеде у финансијском смислу, али не треба занемарити
и директан утицај на очување животне средине.

РЕЗУЛТАТ
Комплетна техничка и тендерска
документација

Такође, пројектна јединица ЕУ ППФ6 припрема техничку и тендерску документацију за унапређење енергетске
ефикасности и београдског Завода за хитну медицинску помоћ који се налази на Булевару Франше Д’Епереа, као
и Београд 2 - Унапређење енергетске ефикасности у граду Београду - термална рехабилитација школских и
предшколских установа.
Више о пројектима: www.ppf.rs
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