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Увод 

 
• Париски споразум из 2015. године о климатским 

променама, а којег су потписале све земље на свету, 
представља главни оквир за међународну сарадњу. 

• Њиме се земље потписнице обавезују да се глобална 
просечна температура не повећа за више од 2°С. 

• Циљ је да се до 2050. године постигне нето-нулта емисија 
гасова са ефектом стаклене баште. 

• За Србију је најважније да што више смањи учешће 
фосилних горива у производњи енергије. 

• Генерално, зграде су највећи потрошачи енергије: 
процене су да оне троше око 40% енергије на светском 
нивоу, док је тај податак за Србију око 48% услед мање 
индустријске потрошње. 

 

 

 



Увод 

 
• Такође је процена и да зграде емитују око 30% емисије 

гасова са ефектом стаклене баште. 

• Због тога архитекте, уз интегрисано пројектовање и тесну 
сарадњу са инжењерима осталих техничких струка, морају 
предвидети нова архитектонска решења која би смањила 
потрошњу енергије у зградама где год је то могуће, чиме би 
се смањила производња енергије за зграде. 

• Архитектура неолепенизма може у знатној мери да смањи 
потрошњу енергије за грејање и хлађење зграда. 

• Такође и инжењери морају предвидети нова техничка 
решења која би одговорила изазову глобалног загревања. 

• Обновљиви извори енергије, пре свега соларна и 
геотермална, као и примена топлотних пумпи у том процесу 
играће, претпостављам, главну улогу. 

 

 

 



Соларно даљинско грејање (СДГ) 

 
• Примена СДГ у Србији, а због развијености даљинских 

система грејања у преко 50 градова, постаје веома 
примамљива. 

• Рентабилност постројења за СДГ у Србији је за око 30% 
већа него у скандинавским земљама, јер је овде 
отприлике исто толико јачи интензитет Сунчевог зрачења. 

• Од развијених земаља Данска има највише великих 
соларних топлана, а она је знатно северније од Србије. 

• Међутим, највише Сунчевог зрачења има лети – када није 
грејна сезона. 

• Због тога СДГ треба користити првенствено тамо где 
постоји испорука потрошне топле воде (ПТВ), а може се 
размишљати и о увођењу даљинског хлађења. 

 

 

 



СДГ – доступност соларне енергије и потребе за 
топлотном енергијом на годишњем нивоу 

 

 

 



Соларно даљинско грејање (СДГ) 

 
• Претходна слика илуструје да са повећањем потрошње 

енергије у летњем периоду расте и удео соларне 
енергије у потрошњи енергената током грејне сезоне. 

• Вишак сакупљене топлотне енергије током лета може се 
ускладиштити у сезонским акумулаторима топлоте и 
после користити током грејне сезоне. 

• Осим тога, постаје актуелно повећање конзума за ПТВ 
ради повећања удела соларне енергије, јер се она 
користи током целе године. 

• У обзир долази и разматрање испоруке даљинског 
хлађења, а соларна енергија за абсорпционе топлотне 
пумпе у топлани је најатрактивније решење у смислу 
декарбонизације. 

 

 

 



Ниско температурни режими и ниско 
енергетске зграде 

 

• Ниски температурни режими рада повољно утичу на 

примену соларне енергије у даљинском грејању. 

• Ниски температурни режими даљинског грејања са 

сниженим одлазним и повратним температурама 

обезбеђују бољу уклопљеност потреба ниско енергетских 

зграда и мање снабдевање из отпадне топлоте или 
обновљивих извора енергије. 

• Код ниско енергетских зграда потребе за 

грејањем/хлађењем су знатно смањене, али су зато 

потребе за топлотном енергијом за припрему ПТВ-а 

остале на истом нивоу, тако да у том случају потребе за 
ПТВ постају доминантне. 

 

 

 



Архитектура Неолепенизма 

 

• Неолепенизам представља нови тип енергетски 

ефикасне архитектуре са коренима у праисторијској 

култури Лепенског Вира, чија се старост процењује на 

8.000 година. 

• Ова архитектура би могла да одговори на изазове 

одрживог развоја, пре свега као пасивно средство 
заштите од утицаја глобалног загревања и климатских 

промена и то првенствено својим компактним обликом. 

• У називу неолепенизам префиксоид нео означава нешто 

ново, док се лепенизам односи на праисторијску 

архитектуру културе Лепенског Вира.  

 

 

 



Архитектура Неолепенизма 

 
• Архитектура праисторијског Лепенског Вира контролише 

токове енергије и води рачуна о оптималној оријентацији у 
смислу термостабилности настамби, као и о аспекту 
урбанизма, о чему је аутор већ раније писао. 

• Аутор је позитивна искуства архитектуре Лепенског Вира 
унапредио и оптимизовао, дефинисао спољни облик 
грађевинског објекта и уз консултације са искусним 
архитектама начинио модел мале породичне куће 
неолепенизма од 62 квадратних метара као пример. 

• Спољни облик куће је као врста индустријског дизајна 
ауторски међународно заштићен у WIPO, а преко Завода 
за интелектуалну својину Републике Србије. 

• Ова нова архитектура је излагана на међународним 
конгресима, изложбама и такмичењима. 

 

 



Спољни облик архитектуре неолепенизма 



Основа архитектуре неолепенизма 

 

 

 

 

Лепенски Вир Неолепенизам Биофилија 



Архитектура Неолепенизма 

 

 

 

 

Биофилијски дизајн листа у природи 

У листу се помоћу хлорофила одвија процес фотосинтезе 



Модел мале породичне куће неолепенизма 

 

 

 

Спољни облик модела 

Унутрашњи дизајн 

модела 



Архитектура Неолепенизма 

 
• Неолепенизам је изразито математичка архитектура и тесно 

је повезан са биофилијом и златним пресеком и 
Фибоначијевим или златним углом у геометрији и 
математици. 

• Заснован је на адаптацији објекта у природно окружење, 
које обухвата географско, метеоролошко, астрономско и 
биљно окружење и узима у обзир утицај Сунчевог зрачења.  

• Због остваривања термостабилности објекта препоручује се 
претежно источна оријентација грађевинског објекта за 
равне терене, чиме се остварује компромис између 
оптималних оријентација за потребе грејања и хлађења 
унутрашњости објекта.  

• У прорачунима су коришћене метеоролошке базе података 
типичних метеоролошких година програма Метеонорм и 
програм Мајкрософт Ексел.  

 



Радар дијаграми – хлађење и оријентација 



Радар дијаграми – грејање, Сунчево зрачење и 
оријентација 



Аспекти урбанизма архитектуре неолепенизма 

Могућа урбанизација 

појединачних објеката 

Могућност ређања објеката 

у низу са комуникацијама 



Препоручена врста грејања КГИ за архитектуру 
неолепенизма  

 Аутор сматра да би, првенствено због архитектуре која 
није ортогонална, сигурно била најбоља примена зидних 
површинских водених система грејања/хлађења 
постављених у омотач објекта. 

 Вертикалне површине (зидови) овакве архитектуре су 
правоугаоног облика и омогућују уградњу површинских 
система грејања. 

 Зидни површински водени системи омогућују да се 
равноправно користе и за грејање унутрашњости објекта 
зими и за његово хлађење лети. 

 Ови системи су ниско температурни и дозвољавају 
природну вентилацију, потпуно су хигијенски, нема 
прашине, прљавштине и микроорганизама и спречавају 
ширење капљичних инфекција из система за вентилацију 
и климатизацију. 

 



Препоручена врста грејања КГИ за архитектуру 
неолепенизма 

 Постиже се максимална угодност у објекту и његова 

термостабилност. 

 Зидно грејање је врло естетско, јер је уграђена опрема 

невидљива у простору.  



Топлотни извори за архитектуру неолепенизма 

 Технологија воденог зидног грејања/хлађења је већ 
развијена и идеална је за примену топлотних пумпи и СДГ. 

 Уколико се изврши прикључење на систем СДГ равни 
кровови архитектуре неолепенизма постају атрактивни за 
изградњу зелених кровова, чиме се додатно смањује 
инсталисани грејни капацитет објекта. 

 У зависности од примењене термоизолације и енергетске 
класе зграде архитектуре неолепенизма за прикључивање 
на систем даљинског грејања у обзир долази само 
примена већих објеката неолепенизма – са више 
спратова (П+4 и више спратова).  

 Уколико инсталисани капацитет оваквих појединачних 
објеката са ниском потрошњом енергије није довољно 
велики за прикључење на СДГ, такви објекти се могу 
груписати и повезати секундарним топловодом из 
заједничке топлотне подстанице, а која би имала довољан 
инсталисан капацитет за прикључење.  
 

 



Закључак 

 
• Аутор сматра да архитектура неолепенизма, са својим 

прорачунатим и дефинисаним обликом, може да 
представља пасивно средство заштите које може да има 
позитиван утицај на глобално загревање и климатске 
промене, будући да су зграде највећи потрошачи 
енергије и у знатној мери одговорне за емисију гасова са 
ефектом стаклене баште.  

• Обликовање простора може да буде једна од стратегија 
за пројектовање ниско енергетских и пасивних зграда.  

• У раду је укратко описана архитектура неолепенизма са 
приказаним сликама модела мале породичне куће од 62 
квадратна метра, повезаност са биофилијом и 
предложен је одговарајући систем грејања/хлађења КГИ.  

 

 

 

 



Закључак 

 

• Зидни површински водени системи грејања/хлађења 
за КГИ због тога што су  ниско температурни, могу 
повољно да утичу на рад топлотног извора (топлане) и 
већу примену СДГ. 

• Тај систем је потпуно хигијенски јер не доприноси 
ширењу капљичних инфекција. 

• Уколико се примени СДГ, омогућује се 
централизовано управљање и надзор 
термотехничких инсталација и енергетског система, 
као и испорука вишкова топлотне енергије од 
појединих потрошача кроз топловодну мрежу до 
потрошача којима та топлотна енергија недостаје, уз 
уштеду те енергије у топлотном извору. 

 

 
 

 

 

 



Закључак 

 
• Архитектура неолепенизма представља нову зелену 

технологију са коренима у праисторијској култури 
Лепенског Вира.  

• Архитекте и инжењери, уз подршку локалних самоуправа, 
требају заједничким напором да дођу до практичних 
решења у интегрисаном пројектовању.  

• Урбано планирање, архитектура неолепенизма, водени 
површински системи грејања/хлађења и соларно 
даљинско грејање/хлађење могу да представљају 
хармоничан енергетски ланац производње и потрошње 
енергије, којим би се могло централизовано управљати 
тако да се у атмосферу емитује најмање гасова са 
ефектом стаклене баште. 

• На тај начин би се олакшало остваривање циља нето-
нулте емисије за 2050. годину из Париског споразума. 

 
 

 

 

 



                                       ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 

 

 

 

 

 

 
Пословно удружење„Топлане Србије” 


