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ПАМЕТНА ЕНЕРГИЈА

Николи Тесли,
оличењу паметне енергије, 

који је знао како 
и зашто је треба штедети.
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Реч енергија може се чути сваки дан. Било да неко, уморан, 
изјави: „Данас баш немам енергије“, или нас јавно опомену: 
„Енергија се мора штедети, нема је довољно“... 
Настала је од старогрчке речи „енергос“ што значи активност.
И заиста, енергија активира све на свету.
Сва жива бића енергију добијају од Сунца. Невидљива је, али су 
видљиве последице њеног деловања. Храна има енергију, која се 
у нашем телу претвара у другу енергију, која нам омогућава да се 
крећемо, учимо, играмо... 

„Електрицитет је све! 
Најпре је светлост, бескрајни извор из 
кога истиче материја и распоређује се 
у свим облицима који представљају 
Васиону и Земљу у свим њеним 
видовима живота.
Електрицитет сам ја сам.
Електрицитет у људском облику.“

ЕНЕРГИЈА СВУДА ОКО НАС

Ако размишљамо о судбини живог света
Треба да схватимо овај Теслин аманет:
Да бисмо имали благодет електрицитета –
Морамо се узети у памет!

У земљи - нафте и гаса све мање,
А енергија је, кажу, свуда око нас!
Зато хитно мењајмо постојеће стање,
У другим изворима потражимо спас!
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Енергија не може да нестане. Она протиче и стално се претвара 
из једног облика у други. Тако, на пример, енергија воде претвара 
се у хидро-електранама у електричну енергију, а ова се, опет, у 
грејалици претвара у топлотну.

Један од првих облика 
енергије неопходне човеку, 
јесте управо топлота. 
 

Добро Сунце је прве људе бесплатно грејало, а онда су они од 
Природе позајмили ватру, и помоћу ње грејали простор у коме 
су живели и припремали храну. 
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Од тада па до данашњих дана откривани су и други извори 
енергије, попут фосилних горива (угља, нафте, гаса). Међутим, 
због превелике потрошње, њихове залихе су при крају, а потребе 
човечанства за енергијом су све веће. 
На малој планети Земљи сада је седам милијарди становника који, 
на разне начине, троше енергију, а нормалан је и пораст тог броја, 
па се , такође нормално, јавила:

ЕНEРГЕТСКА КРИЗА
ЕНEРГЕТСКА КРИЗАЕНEРГЕТСКА КРИЗА

Коначно схватамо да су природна богатства ограничена и 
да више није могућ развој заснован на, наизглед јефтиној, 
енергији коју добијамо експлоатацијом необновљивих
 природних ресурса.

Схватамо најзад нешто, што и врапци одавно знају, да 
сагоревањем угља, нафте и гаса пумпамо у атмосферу, 
у ваздух, огромне количине угљендиоксида (СО2), 
који заједно са осталим гасовима (метаном, фреоном, 
азотсубоксидом), ствара такозвани „ефекат стаклене 
баште“, дакле доприноси драстичном загревању Планете. 

Неко ће помислити: Па шта, додатно нас греју!

 Не! 
Претерано нас греју, топе нам ледене капе на половима, 
чиме избацују Земљу из равнотеже, и самим тим мењају 
климатске услове на Земљи, повећавају ниво мора и 
океана и изазивају поплаве. Зими је све мање снега, 
а лети све више врућине, па још морамо да трошимо 
додатну енергију на расхлађивање.?
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ГЛОБАЛНО ЗАГРЕВАЊЕ КАО ПРЕТЊА

Нема панике, има само разумне претње!
Жак Кусто очајнички моли: Чувајмо воду!
Стивена Хокинга спопале паклене сметње,
Васељена му узела све, oсим слободу!

Планета губи северну ледену шајкачу,
Прете нам поплаве или ледено доба!
Мучимо Земљу, нашу рођену мајкачу,
Остаће нам мука, кајање и тескоба!

Важно је питање: да ли се може смањити глобално загревање?
 
Одговор је: Да!
 
А ново, још важније, питање је: Како?

„Ја сам се играо читавог живота, 
и уживао у томе!
Тако сам волео да се играм 
електрицитетом!
Играјући се, ја сам први човек који је 
створио муњу.
Невоља је у томе што су људи 
одвећ озбиљни.
A oзбиљност скраћује век, 
каже кинеска пословица!“
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Морамо мање користити фосилна горива, а више обновљиве 

изворе енергије попут Сунца, ветра, воде, биомасе и геотермалне 

изворе. Али, пре свега, и после свега, неопходно је штедети и 

паметно трошити енергију.

Опет питање: Како?

Уз мало труда и здраве памети!

Потрудимо се да увек искључимо 

светло, телевизор, компјутер, кад 

нам нису неопходно потребни!

Уместо дуготрајног брчкања у кади, 

изаберимо туширање!

Зими, уместо да додатно појачавамо 

грејање, топлије се оденимо!

Клима уређај лети користимо само 

кад је изузетно топло!

Веш у машини перимо тек кад 

је машина пуна и на оптималној, 

нижој температури!
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 Може се неком учинити да су то бесмислени мали кораци 

 ка уштеди енергије! 

 Нису! 
 Јер после малих, постоје и мало већи кораци:

Да уместо обичних купујемо штедљиве сијалице, које су мало  

скупље, али дуже трају.

Да годишње посадимо, било где и било како, бар једно дрво,     

јер је дрвеће велики „борац“ против глобалног загревања,  

пошто троши угљен - диоксид!



10

 Опет нам се чини да је то све могуће, и да је то довољно. 

 Али није!

Постоје и они највећи кораци ка уштеди енергије:

Да не палимо кола до суседног угла, до 

центра града, до најближег рођака! Да 

прошетамо, држећи се за руке са децом, 

са девојком, са родитељима. Здраво је за 

срце, ноге и плућа, а уштеда је значајна, и 

лична, и општа!

Да покренемо, или се придружимо, акцији 

против пластичних кеса у продавницама! 

(Пластична амбалажа ствара велико 

загађење, јер се не разграђује природним 

путем). 

Да бојкотујемо, протестујемо, захтевамо! 

Све то неће одмах помоћи. Док не помогне, 

кад идемо у самопослугу, треба да понесемо 

своју корпу или платнену кесу!

Када  купујемо кућне  апарате да проверимо, 

или питамо, имају ли на себи налепницу, 

која означава да штеде енергију!
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Шта не треба никад сметнути с` ума?

Земља има способност упијања угљен диоксида (природно 

кружење угљеника), али помозимо јој у томе, не претерујмо 

у потрошњи штетних горива, штедимо енергију, користимо 

обновљиве изворе енергије!

И не заборавимо ону једну крупну ситницу: искључимо сијалицу 

када последњи излазимо из просторије!

И не заборавимо ону другу крупну ситницу: чувајмо изворе 

енергије за наше потомке, јер и они имају право на њих!

И не заборавимо ону трећу крупну ситницу: штедећи енергију 

смањујемо своје трошкове у домаћинству, и спречавамо 

загађивање наше животне околине!

"У Земљиној унутрашњости постоје 
енергије Ведрине, Мира и Љубави. Њихови 
изрази су цвет који расте из Земље, 
храна коју добијамо из ње, и све ово што 
Земљу чини човековим завичајем!
Лепота и мирис руже могу се узимати 
као лек, а Сунчеви зраци као храна!“
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Са стручног становишта, енергетска ефикасност (ЕЕ) има два 

веома корисна ефекта. 

Један се односи на очување и заштиту животне средине, јер, нажалост, 

производња и коришћење енергије спадају у највеће загађиваче, 

како на националном и регионалном (киселе кише, смог), тако и на 

глобалном нивоу (загревање и климатске промене).

Други корисан ефекат  је чињеница да увођење енергетске 

ефикасности у свакодневни живот људи директно утиче на смањење 

трошкова за енергију! Дакле, енергетска ефикасност повећава нашу 

економску ефикасност!

 

 

A++

A+

ШТА ЈЕ ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ?

Да ли разумемо шта нам поручује геније?
И колико нам вода и ваздух вреди?
Као и све што нам је најдрагоценије –
И енергија мора да се чува и штеди!

Треба пожурити, да се катастрофа спречи,
Да живот на Планети опстане што дуже!
Или, речено у неколико простих речи:
Произвести енергију, а не угрозити руже!
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Да ли је довољно да се енергија само 
„чува и штеди“?

Штедња подразумева смањење потрошње 
енергије. (Па нам се може догодити да останемо 
без ручка, или се смрзнемо!). А енергетска 
ефикасност, применом техничких и технолошких 
мера, такође смањује потрошњу енергије, али 
при том не угрожава ниво удобности ни  
квалитет пословања и живљења!

То исто, али једноставније: ако само штедимо 
тако што мање трошимо струју, могуће је да нам 
не буде довољно топло. Али, ако водимо рачуна 
да се енергија не губи и не расипа, смањиће се 
рачун, а удобност живљења не!

Постизање енергетске ефикасности не мора 
захтевати додатна новчана улагања, већ је врло 
често само довољна промена навика. Навика 
је, кажу, друга природа човекова, али кад већ 
мењамо природу око себе, зашто не бисмо 
променили и себе, за своје добро! 

Примера ради: само куповином уређаја највишег 
енергетског разреда, који мало више кошта, 
штеди се пуно енергије на месечном нивоу, па 
се уложен новац враћа за пар месеци.

Не треба заборављати: Србија је последња у 
Европи у енергетској ефикасности! 
Треба се забринути: Ми смо енергетски 
неефикасни, на своју огромну штету!

Шта је енергетска ефикасност и како се то она „уводи“?
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„Песници боље тумаче појаве овог 
света од других људи.
Наука и поезија су исто. Два ока 
једног лица!
Цео Универзум је рођен из Маште. 
Она је стваралачка енергија, равна 
светлосној!
Машта рађа Живот!“

ВАЖНО ЈЕ ПРОМЕНИТИ НАВИКЕ

Хајде да направимо јединствену стратегију,
(Свеједно носимо ли ципеле ил` опанке):
Нећемо трошити драгоцену енергију
Да загревамо улице и пропланке!

Позивамо све људе, целу нацију,
Где год се расипа - да мајсторски средимо,
На куће ставимо добру изолацију,
И паметну енергију тако приштедимо!
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Како смањити ове проценте?

Градити и стамбене и пословне зграде 
са одговарајућом изолацијом зидова, и 
квалитетном столаријом. Појачати надзор и 
контролу. Ако трошкови изградње дозвољавају, 
уградити систем „паметне куће“.
Увести енергетске пасоше за зграде, са 
информацијама о карактеристикама објекта, 
локацији, уштеди енергије, евентуалним 
губицима и трошковима грејања и хлађења. 
Тако ћемо добити енергетски ефикасне куће и 
станове!
У опремању просторија и станова применити 
правила Европске уније  o обавезном 
обележавању електричних уређаја налепницама 
које садрже информације о потрошњи енергије 
и квалитету уређаја. 
Ознаке су од А до Г. Уређај је енергетски ефикасан 
ако је ближи ознаци А, а најквалитетнији је А++.) 
Oво се односи на фрижидере, замрзиваче, 
машине за прање и сушење веша, за судове,  
електричне шпорете, клима уређаје и сијалице.  

У Србији имамо опасну навику: не поклањамо дужну 
пажњу енергетској ефикасности, ни у производњи, нити 
у свакодневном животу. Преко 55% укупне електричне 
енергије троши се у домаћинствима за загревање и хлађење 
стамбених простора и грејање воде, (у свету тај проценат је  

занемарљив!). Код нас се због лошег квалитета 
градње огромна количина те енергије (70%) 
губи кроз зидове и прозоре.
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ШТА СУ ПАМЕТНЕ КУЋЕ И СТАНОВИ?

Постоји вишедеценијска идеја о изградњи паметних кућа и 
станова, која се заснива на потреби савремених породица да 
што квалитетније и сигурније живе у свом дому. Некада је то 
било доступно само веома богатим појединцима, међутим, 
развојем технологије и конкуренцијом данас су цене ниже и 
доступније.
Сам назив „паметна кућа“ говори да овакав систем треба да 
нам учини живот једноставнијим. Више не треба да водимо 
рачуна о томе да ли смо искључили ринглу на шпорету, 
пеглу, осветљење или спустили ролетне. Довољно је само да 
притиснемо један тастер 
при изласку из стамбеног 
простора, и тиме покренемо 
програм „одлазим из куће“, 
и све унапред задате акције 
систем ће сам да изврши. 
На овај начин постижемо 
и врло важну заштиту од 
пожара!
Систем „паметна кућа“ 
можемо посматрати на 
три начина. Америчко 
гледање је из угла комфора, 
европски поглед је на 
уштеди енергије, док Руси 
највише пажње поклањају 
безбедности.

ШТА СУ ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШИ?

У Србији се већ уводе енергетски пасоши за зграде, који 

садрже информације о карактеристикама објекта. Власници 

тако имају тачну евиднцију колико енергије троше и колико 

могу да уштеде на месечном или годишњем нивоу. Да би 

добио енергетски пасош, сваки објекат мора да оствари 

уштеду у просеку за око 60%.  Кад је реч о новим објектима, 

инвеститори добијају умањење обавезног пореза за 

изолационе материјале.

Власници кућа и станова који не буду имали енергетски 

пасош не могу да их продају или дају у најам другима, а нови 

објекти неће моћи да добију  дозволу за коришћење.
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ШТА СУ ПАМЕТНЕ КУЋЕ И СТАНОВИ?
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што квалитетније и сигурније живе у свом дому. Некада је то 
било доступно само веома богатим појединцима, међутим, 
развојем технологије и конкуренцијом данас су цене ниже и 
доступније.
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притиснемо један тастер 
при изласку из стамбеног 
простора, и тиме покренемо 
програм „одлазим из куће“, 
и све унапред задате акције 
систем ће сам да изврши. 
На овај начин постижемо 
и врло важну заштиту од 
пожара!
Систем „паметна кућа“ 
можемо посматрати на 
три начина. Америчко 
гледање је из угла комфора, 
европски поглед је на 
уштеди енергије, док Руси 
највише пажње поклањају 
безбедности.

ШТА СУ ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШИ?

У Србији се већ уводе енергетски пасоши за зграде, који 

садрже информације о карактеристикама објекта. Власници 

тако имају тачну евиднцију колико енергије троше и колико 

могу да уштеде на месечном или годишњем нивоу. Да би 

добио енергетски пасош, сваки објекат мора да оствари 

уштеду у просеку за око 60%.  Кад је реч о новим објектима, 

инвеститори добијају умањење обавезног пореза за 

изолационе материјале.

Власници кућа и станова који не буду имали енергетски 

пасош не могу да их продају или дају у најам другима, а нови 

објекти неће моћи да добију  дозволу за коришћење.
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1050%Ако би свако домаћинство користило само по једну штедљиву  
сијалицу,  могли бисмо годишње да осветлимо 2.000 000 
домаћинстава више.

Када би свако 
домаћинство половину 
обичних сијалица 
заменило штедљивим, 
уштедело би се довољно 

електричне енергије за комплетну 
уличну расвету у земљи.

Додавањем термостата на грејно 
тело могу се смањити трошкови 
грејања до 20%.

Смањењем температуре на 
термостату за један степен, смањиће 
се рачун за 10%.
 
Уградњом кровне изолације од 15 цм може се уштедети око 20% 
потрошње за грејање.

 Двоструки прозори могу да смање губитак 
топлоте за 50%.

Ако би свако кувао тачно онолико воде колико 
му је потребно да направи једну шољу кафе, а 
не пуно лонче, имали бисмо довољно струје 
да се осветле све улице у земљи.

1
2

3
4
5 6

7

20%EН3РГЕТСКА Е8ИКАСНОСТ У БРОЈКАМА ЕНЕРГЕТСКА КОЦКА
 
Велика коцка представља укупну количину енергије Сунца која 
годишње доспева на Земљу, а мале коцке су преостале резерве 
фосилних горива и уранијума које се користе за производњу 
енергије. Најмања коцка (плаве боје) представља укупне 
годишње потребе човечанства за енергијом.
Слика нам веома јасно показује да су могућности за коришћење 
бесплатног Сунчевог зрачења неупоредиво веће од свих 
осталих извора за добијање енергије. Решење постоји, само 
га треба паметно применити.
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Обновљиви извори енергије, како само име говори, не могу да се 
потроше, јер се ова енергија стално обнавља: Сунце, ветар, вода, 
биомаса и геотермална енергија, на пример.
И не само то. Када се користе за производњу струје они не доприносе 
загађењу животне средине. Србија има велике могућности за 
коришћење обновљивих извора енергије. Али, изузев градње 
хидроцентрала, до сада се то недовољно користило.

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

У Сунцу, ветру и термалној води је спас!
То се тиче и наше среће и здравља.
Постоје извори природне енергије око нас,
Ми је трошимо, а она се обнавља!

Не дозволимо ветру да беспослено дува,
И захвалимо Сунцу што нас бесплатно греје.
Обновљива енергија нас од проблема чува,
Мењајмо навике, у нашим рукама све је!

„У Васиони нема разлике 
између онога што постоји 
и онога што је измишљено. 
И дело и мисао су стварни.
Ниједан човек, који је 
постојао, није умро.
Претворили су се у 
Светлост и као такви 
постоје и даље!“
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За већу примену обновљивих извора енергије неопходне су 

подстицајне мере државе, у виду кредита за производњу 

струје на овај начин, али и промена односа свих грађана према 

потрошњи енергије.

 

Сви извори енергије потичу од Сунца. Сунчана енергија је 

бесплатна и биће је све док Сунце постоји.

Два су основна начина како се Сунчево зрачење за 

сада користи:

1. Помоћу соларних колектора загрева се санитарна вода.

2. Помоћу фотонапонских 

панела претвара се директно 

у електричну  енергију.

Ово је уједно и најчистији 

начин производње струје!

Подручја која су најпогоднија 

за постављање соларних 

електрана су јужна, источна и 

централна Србија.
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Енергија ветра настаје услед Сунчевог загревања ваздуха. 

Струјање ваздуха је још у далекој прошлости, у Персији, 

покретало ветрењаче у којима се млело жито. Много касније 

и у Европи. Најпознатији су у томе Холанђани, па је зато 

ветрењача један од симбола њихове земље.

Данашње ветрењаче (ветро-генератори) изгледају другачије. 

Помоћу њих се производи електрична енергија без загађивања 

животне средине. Једино, мора се водити рачуна где се 

постављају, како не би страдале птице!

Важно је, најпре,  установити којом брзином и колико дана 

у години ветар дува на тој локацији, да би се исплатило 

постављање ветро-паркова. Просечна брзина ветра мора да 

буде најмање пет метара у секунди!

Како је Вршац једна од најветровитијих општина у Републици, 

са близу 200 ветровитих дана у години, планирано је да се 

тамо поставе ускоро два ветро-парка. Такође, треба да буду 

постављени ветро-паркови у Инђији и Белој Цркви.

ВЕТРЕЊАЧЕ ПРАВЕ СТРУЈУ

Геотермална енергија је део Сунца који се налази у утроби 
Земље још од њеног настанка.
Србија је богата геотермалном енергијом, али је веома мало 
користи, и то углавном у бањама за лечење и у рекреативне 
сврхе. Понегде и за грејање (Нишка бања, на пример). Могло 
би и много више: за грејање и хлађење станова и објеката, 
али и за производњу електричне енергије.
Приликом коришћења ове врсте обновљиве енергије 
занемарљив је утицај на животну средину, а саме геотермалне 
електране не заузимају моного простора, веома су исплативе 
и сигурне за околину.
Највећи потенцијали ових извора енергије су у Панонском 
басену, централном делу јужне Србије и у централној Србији.

ПРЕДНОСТИ ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ
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Од давнина се водени токови користе за покретање разних 

машина, јер поседују огромне количине потенцијалне и 

кинетичке енергије.

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ , ВЕЛИКЕ И МАЛЕ

Електрична енергија се добија овако:

Речна струја покреће лопатице на точку који покреће турбину.

Како се турбина окреће, тако се ствара електрична енергија.

Србија тренутно искоришћава  62% потенцијала за велике 

хидроелектране, али постоји и неискоришћени део 

водотокова погодних за изградњу малих хидроелектрана. 

Биомаса је један од најзначајнијих обновљивих извора енергије. 

Уствари, велика количина Сунчеве енергије претвара се у 

органске материје путем фотосинтезе, а сагоревањем биомасе 

ослобађа се та ускладиштена енергија, сада у виду топлоте.

Биомаса може да се користи за загревање станова, али и за 

производњу струје.

Биомаса може бити:

У чврстом стању (дрво, остаци пољопривредне производње, 

узгајана  биомаса, отпаци из прехрамбене индустрије, органски 

чврсти комунални отпад, итд.).

У течном стању (биодизел, биоетанол).

У гасовитом стању (биогас из енергетских биљака, силажа 

траве и кукуруза).

Србија се налази у врху европских земаља по количини 

расположиве, а неискоришћене, биомасе (60%).

БИОМАСА – БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ 
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На води правити џепне хидроцентрале,
Није касно да почнемо, у овом часу,
Сунчеву енергију из цвета коприве и лале, 
И биолошки отпад одмах у биомасу!

Изаберимо правац, и онда храбро ка циљу,
У сусрет жбуњу, води, дрвећу и трави!
Енергија је у Земљи, енергија је у биљу,
Али она погонска је у нашој глави!

„Цела природа је мачка коју Бог 
милује по леђима, и ето муња 
и громова.
Хтео сам да осветлим читаву 
Земљу. У њој је довољно 
електрицитета да постане 
друго Сунце. Светлост би 
сијала око Полутара, као 
прстен око Сатурна.
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Зелена градња је на добробит здравља људи и њиховог окружења, 
јер „зелене и паметне куће“ не само да троше 30-50 % енергије 
мање, већ имају и 35% мању емисију „гасова стаклене баште“, који 
утичу на промену климе.
Овај еколошки поглед на свет не односи се само на енергетску 
ефикасност, већ  и на целокупни живот људи и њихов однос према 
природи и окружењу у коме живе.

НА  ПУТУ  КА  еколошкој култури

Зато се у зеленој кући 
потроши 40% мање 
воде и створи 70% 
мање отпада.
За њихову изградњу 
користе се локални 
материјали, а то значи 
мања потрошња 
горива за превоз 
и мање загађење 
ваздуха.

То је еколошко 
понашање, зар не?
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НИКОЛА ТЕСЛА (1856-1943), 
Србин који је задужио човечанство, био је један од највећих 
научника света. Променио је живот на нашој планети својим 
открићима, проналасцима и генијалним идејама. Аутор је 
више од 700 патената, регистрованих у 25 земаља, од чега 
у области електротехнике 112. Теслин систем наизменичних 
струја омогућио је знатно лакши и ефикаснији пренос 
електричне енергије на даљину. Захваљујући његовом 
знању изграђена је прва хидроцентрала на Нијагариним 
водопадима. Теслин музеј у Београду права је ризница у којој 
можете боље упознати овог нашег великана.
У 2013.г. широм света је обележено седамдесет година од 
смрти овог генијалног научника, који никада није заборављао 
своје порекло. У Њујорку му је свечано постављен споменик 
испред лабораторије у којој је радио, дело нашег познатог 
вајара, академика Николе Коке Јанковића.

ЖАК ИВ КУСТО (1910-1997), 
широм света познат као „Командант Кусто“, годинама  је 
истраживао подводни свет мора и океана. Његов брод 
„Калипсо“ био је преуређен у покретну лабораторију.Ронио 
је готово до краја живота и снимао документарне филмове о 
неизмерном  богатству „Света тишине“. Овај велики борац за 
заштиту животне средине будућим генерацијама оставио је у 
аманет очување живота на Земљи, посебно воде. Боравио је 
у Србији 1990. и 1991.г. када је истраживао  реку Дунав.

СТИВЕН ХОКИНГ (рођен 1942.г.), 
енглески астрофизичар, један је од данашњих најуваженијих 
научника у свету. Бави се универзумом и одгонетањем 
његових тајни. Познат је по раду на квантној гравитацији и 
црним рупама у васиони. Још као студент тешко је оболео, али 
упркос томе наставио је свој математички рад и доказивање 
теорија. Написао је у свету веома прослављену  књигу 
„Кратка  историја времена“. Снимљен je и документарни 
филм о њему, који је сведочанство изванредне победе воље и 
ума овог генијалног научника и борца над тешком  физичком 
онеспособљеношћу. 
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