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БУКВАР 
Енергетске ефикасности 
( 1. фаза)

Пројекат је започет на фестивалу 
породице популарно названом Беби 
егзит, 23.маја 2019. пред око 38.000 
посетилаца, деце, њихових 
родитеља, учитеља и наставника.

Енергија је представљена кроз 
њима познате облике: културе, 
знања, спорта, уметности, а 
њихова ефикасност кроз живот 
треба да сачува планету попут 
неких техничких, научних или 
технолошких решења.
У следећем циклусу активности, на 
Петроварадинској тврђави 
окупљена је екипа сарадника, 
уметника, студената и чланова 
Интерарта и одабрала је 
иновативне пројекте Интерарта да 
их представи кроз БУКВАР 
енергетске ефикасности. Пројекти 
су бирани пре свега по 
атрактивности, тако да буду 
подстицајни и занимљиви за младе 
људе, које треба придобити за 
чуваре планете.
У септембру је пројекат са темом, 
снага знања кроз ВЕСЕЛИ БУКВАР, 
представљена удружењу учитељица, 
које треба да кроз програм 
УЧИТЕЉИЦА 21. ВЕКА пробуде 
интересовање у нижим разредима.

Је свеска која има за циљ да младу 
генерацију заинтересује за одговорно 
коришћење енергије и њен утицај на 
загревање планете. Изазован задатак 
који настојимо да остваримо мозаиком 
четири сегмента: 

У октобру је као целовита 
изложба пројекат 
представњен на ДЕЧИЈЕМ 
САЈМУ у Порозишту младих 
уз наступ и Астрономског 
друштва и покретног телескопа.
И на крају истраживања, како 
придобити младу генерацију, 
одштампан је БУКВАР енергетске 
ефикасности, као интерактивни 
материјал који треба да младе 
укључи да трагају за ефикасним 
коришћењем енергије као 
НАЈБОЉИ НАЧИН ЧУВАЊА ПЛАНЕТЕ. 
На овај мултидисциплинаран начин, 
Интерарт уз подршку Покрајинског 
скретаријата за енергетику 
грађевинарство и саобраћај, настоји 
да пробуди предузетнички и 
инновативни приступ код младих 
као трајно трагање за ефикасним 
коришћењем сваке енергије. 
Буквар је само почетак, а циљ 
је у години Престонице културе 
2021. овај пројекат представити 
као допринос Србије Зеленој 
планети.

1   Кратко уопштено теоријско 
објашњење 
2   Кратак цитат из тематских 
студија или говора секретара 
Покрајинског скретаријата за 
енергетику грађевинарство и 
саобраћај,
3   Иновативни пројекти 
Интерарта као подстицај 
на лично укључење кроз 
потенцијалне СТАРТ АП, 
пројекте. 
4   Позивом младима на акцију, 
размишљање или штедњу у 
оквиру тематске странице.



Пројекат је започет као интерактивни 
материјал који треба да младе укључи 
да трагају за ефикасним коришћењем 
енергије као НАЈБОЉИ НАЧИН ЧУВАЊА 
ПЛАНЕТЕ.У првој фази треба да буде 
едукативан и занимљив за младе 
људе, које треба придобити за чуваре 
планете.
У другој фази, БУКВАР треба да буде 
основа за покретање СТАРТ АП тимова, 
европских пројеката и нових радних 
места у области енергетске 
ефикасности. То значи да би електрични 
трактор за органску производњу, или 
комбинована централа СТОКУЋА, или 
занимљива ЕЛЕКТРИЧНА ПИЉАРНИЦА 
за пешачке зоне, постали предмет 
                окупљања, стручњака, 
                амбициозних младих људи, 
                незапослених кандидата.

Концепт БУКВАРА енергетске 
ефикасности тако је и постављен да 
истовремено афирмише друштвену 
одговорност за чување планете и 
сугерише решења, да је енергетска 
ефикасност кључна стратегија за 
смањење ефекта стаклене баште и 
тиме допринос очувању ЗЕЛЕНЕ 
ПЛАНЕТЕ.
Покрајински секретаријат за 
енергетику грађевинарство и 
саобраћај на овај начин у духу 
Фанки бизниса прави искорак од 
традиционалног приступа решавању 
проблема, ка једном савременом 
деловању. Акција почиње од једне 
широке платформе фестивала 
породице па кроз едукацију младих 
стиже до инкубаторског модела 
запошљавања и светски признатог 
привредног предузетништва, идеје 
и старт ап бизниса.

БУКВАР 
Енергетске ефикасности 
( 2. фаза)

Обзиром да су ове иновативне идеје 
пре свега засноване на енергетској 
ефикасности и обновљивим 
изворима енергије, оне имају 
потенцијал да буде предмет шире 
друштвене подршке, европских 
фондова, иновативног фонда за 
иновације Србије, пословних 
партнера или бизнис анђела.

Први корак у овој другој фази биће 
23. јануара 2020. на манифестацији 
СУПЕР МРЕЖА СЕЛА, када се по 
принципу четврте технолошке 
револуције настоје умрежити села 
и произвођачи хране. Тада ће 
елекрична пиљарница бити 
заштитни знак извоза хране, а 
Стокућа потражити партнере, 
финансијере и прво село за своје 
остварење.
И као закључак, Буквар енергетске 
ефикасности је важна мисија 
Секретаријата да оствари широку 
хоризонталну „енергетску писменост 
од малих ногу“ до фокусираних 
потеза који охрабрују идеје да у 
духу зеленог бизниса буду златно 
семе привредног развоја Војводине 
и целе земље.Нека нам је свима, 
инспирација моћ идеја којима је 
Никола Тесла обогатио планету и 
људски род. 

Закорачили смо храбро, пред нама 
је много младих главица које 
носе можда ген великог научника, 
или таленат. Ми треба да их 
пробудимо, и створимо старт ап 
амбијент где се оне испитују и мере 
у својој тржишној вредности.

Аутор Буквара и председник удружења ИНТЕРАРТ,
Ђорђе Мојић 



Кроз конкурсну процедуру
БУКВАР енергетске ефикасности
подржао је:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ



1991. Епицентар је комплетно развио градски електрични 
аутомобил до ниво функционалног прототипа са четири 
диск кочнице и три седишта. Са три оловна акомулатора, 
мотор 2,3 КВ са дометом од 60 км, брзином од 50 км/час, 
са ценом 2 динара по километру.  Из УСА је наручена прва 
серија од 10 комада. Произвођач делова је била Прва 
Петолетка, Трстеник. Посао је закочен санкцијама.

АУТО МОДУЛ

Значај саобраћаја за развој економије 
и друштва у целини, будући да је у тој 
привредној грани запослено око 
120.000 људи и да послује чак 32.000 
предузећа.( Ненад Грбић)

Aa



Поводом 100 година задругарства Епицентар 
је на пољопривредном сајму представио концепт 
САВРЕМЕНОГ ГАЗДИНСТВА са идејом употребе 
био гаса и удружених домаћинстава

Биогас настаје у процесу анаеробне разградње 
ђубрива (без присуства кисеоника) у току серије 
високо комплексних реакција, под дејством 
метаболита бактеријских култура

Постројења за производњу и коришћење 
биогаса су извор енергије у енергетском 
миксу. Тај процес смањује негативан утицај 
пољопривредне и индустријске производње 
на животну средину

Најважнији циљ изградње биогас 
постројења јесте управо заштита 
животне средине

Бб БИОГАС



Вв ВОЗИЛА ЕКОЛОШКА

„Свакако најзначајнији изазови, ако 
говоримо о самој популацији која је у 
претходном веку порасла за 3,7 пута, 
а потреба за енергентима 30 пута, 
говоре довољно колико је напора 
потребно уложити да би се задржали 
постојећи стандард и комфор“, указао 
је секретар Грбић.



Пп

Радом до радног места,
а  уз добру енергију, 
идејом до богатства.

Ово је порука којом се млади 
људи примају у Интерарт, који 
је до сада био инкубатор за 
стотине незапослених. Добра 
пракса у развојним пројектима
омогућила је да се сви успешно 
отисну у властите пројекте и 
успешне послове.

ПОСАО



Oo ОДРЖИВИ ГРАД

ПАМЕТНИ ГРАДОВИ

Покрајински секретар за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај Ненад Грбић 
је истакао да, имајући у виду значај 
енергената за развој привреде, економије 
и друштва, овај пројекат, поред тога што је 
вредан чак 1,7 милиона евра, има посебне 
вредности које се огледају у промени 
еколошко-енергетске културе и лоших 
навика, подизању енергетске стабилности, 
ефикасности и независности, те заштити 
животне средине, те да је коришћење 
„зелене енергије“ један од начина да се 
превазиђу изазови савременог доба за 
све већом потребом за енергијом.

„Неопходан је нови талас технолошких 
иновација за градове будућности, а 
чаробна реч која нуди решење је – smart 
city“, подвукао је министар Поповић.

Пројекат Интерарта

Град са РУРАЛНИМ ПРСТЕНОМ
шанса Србије је визија одрживости  кроз 
иновативно решење које се  базира на 
суживоту села и града, хармонији 
урбаног и природе. 

Мали домаћински потези и иновативна 
решења која граде матрицу мудрог града 
Србије 4.0. са руралним прстеном високе 
енергетске ефикасности у доброј 
корелацији урбаног и руралног

градови емитују 60 одсто укупне 
емисије штетних гасова на планети. 
Решење за ефекте климатских промена 
је посебан изазов за паметне градове.

Бајка Србије



Рр

То је пројекат развоја села кроз повезивање са градом. 
Циљ је стварање услова за целовит и одржив развој и 
квалитетан живот у руралним подручјима, али и регионално 
привлачна слика за становнике најбилижег града.

Основа успеха је реални тржишни модел повезивања града и 
села кроз интерактиван однос великог броја занимљивих 
садржаја и програма на селу. Снага одрживости је у томе што 
село добија блиско тржиште за пласман производа, а град 
излетиште и место за рекреацију, туризма и здрав живот. 

То је модел који укључјује велик број локалних партнера и уз 
помоћ локалних лидера координира их у збирну понуду, 
заједничко деловање и одрживи рурални развој - развој који 
се темељи на очувању и развоју еколошког, људског, социјалног 
и стваралачког производног капитала.

Када је у 
питању 
соларна 
енергија,  
Србија има 30 
одсто 
потенцијала 
више у односу 
на просек ЕУ
.

РУРАЛНИ ПРСТЕН ГРАДА



На Фестивалу породице, Беби Егзиту, почасно место 
имала је тема: планирај будућност и срећно живи у 
зеленој Србији као одговор на изазов одласка младих 
из земље.
Такав високо одговорни грађанин будуће Европе 
биће цењен и поштован у свим срединама.
.

Нн НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Трка беба од тате до маме

Привлачна енергија нових
генерација Србије

Планирај будућност живи 
у европској Србији



Cc

СBET БАЈКИ, ДОБРА ЕНЕРГИЈА ОДРАСТАЊА 
Виртуалност је кључна платформа за 
развој жељене будућности. Са циљем 
да се код младих генерација развије 
тај „бајковити приступ“ и да се деци 
Србије омогући домаћи Дизниленд, 
осмишљен је забавни парк СВЕТ БАЈКИ. 
Свака бајка носи неку важну едукацију, 
од Мачка у чизмама-вештине, 
Пепељуга-плес Гуливер-путпвања... 



ЗИМСКИ ФОРУМ усмерен је на 
бизнис концепт, пословно 
умрежавање, најновије 
информације, отворени 
пројекти и представљање 
будућих политика, како наше 
тако и других влада. Овакав 
скуп је национални 
стратешки дан са низом 
пратећих садржаја, 
предавања, семинара и 
важних гостију, озбиљан 
глас стручних и доказаних 
ауторитета.

ЗИМСКИ ФОРУМ
АГРОКОМПАС
ЗИМСКИ ФОРУМ АГРО БИЗНИСА и ИЗВОЗА ХРАНЕ, 
„1 у 3“ уз подршку креативне индустрије, 
информатичких фирми, банкара, агенција...  
Како наша„сировина да постане „посластица“ 
и драгуљ светске трпезе.

Фф



Мини електрана - Стокућа“. Пројекат је одговор и решење на савремене трендове, 
за рационалније коришћење енергије, посебно алтернативне. Идеја пројекта Мини 
електране „Стокућа“ је у томе да објединимо и интегришемо у једну целину 
различите енергетске изворе, соларну, геотермалну, биогас, биомасу, 
топлотна пумпа, ветрогенератор, класична горива и мини хидроцентрале...  
У овој идеји нема револуционарно нових техничких решења, али се њена атрактивност 
заснива на концепту плаћања потрошене енергије сеоског домаћинства испоруком 
отпадне био масе из властите пољопривредне производње  
Ова електрана је замишљена као системско решење за мале средине око 100 кућа.
Грејање, топлу воду и електричну енергију, тиме и виши стандард живљења на селу.

Ee
ОБНОВЉИВА ЕНЕРГИЈА



Tт

Електрични трактор је 
енергетски изузетно 
ефикасно возило кроз 
вишенаменску функцију 
различитих послова.
Епицентар овај пројекат 
развија за потребе 
органских произвођача 
заснован на домаћим 
сировинама. Његова 
функција возила је на 
пољопривредним 
пословима у винограду, 
воћњаку, башти, у 
превозу робе и радника.
Друга његова важна 
функција била би у 
дворишту домаћина на 
тешким пословима 
чишћења стаја, 
снабдевања стоке 
храном, израдом 
компоста,

ТРАКТОР
ЕЛЕКТРИЧНИ



Зз „ЗЕЛЕНА ОБАЛА ДУНАВА“

Предности:
примењивост дуж 
читавог тока
 не нерушава природу
 лака израда
 могућност померања 
и уклањања
 модуларност
 мала инвестиција

Прецизно дефинисање области над којима се врши 
мониторинг локалне заједнице о утицају на реку и обалу.
Одређивање периодичности оцењивања као и канале
комуникације и слике промоције тих резултата. Додела
права одређеним групама да врше оцењивање. Постигнуте
резултате и очитано стање пакује се у мултимедијални пакет 
под називом ”Зелена обала”. То је збирна слика свих утицаја 
једне средине на реку. Постигнути резултат се уцртава у мапу
реке и добија се јасно стање, понашање и деловање сваке 
заједнице. Постигнути напредак или погоршање афирмише 
се кроз озбиљну друштвену и програмску активност. 
Становници поред реке постају јунаци акције или неодговорни 
житељи поред реке.



Епицентар је деведесетих година 
прошлог века организовао низ 
програма на Штранду који су имали 
за циљ да развију код младе 
генерације љубав и поштовање за 
Дунав, чија моћна енергија спаја 
земље Европе, кроз саобраћај, 
туризам, питку воду, Ђердап, 
риболов, рекреацију, изворишта...

Дд ДУНАВ



Два модела моторних змајева које је произвео Епицентар. Њихова 
енергетска ефикасност је у комбиновању моторних и  једриличарских 
особина. На сајму Пољопривреде је представљена њихова предност 
високе прецизности код запрашивања уз минималну расутост.

Mм МОТОРНИ ЗМАЈ  



Фф ФЕСТИВАЛ ОПТИМИЗМА
ЕНЕРГИЈА ОПТИМИЗМА 



Лл ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ ФОКУСИРАН 
НА САМООДРЖИВОСТ

- Лако покретна без загађења животне средине
- Лако доступна покретној концентрацији публике
- Прилагодиљива одморима и паузама школа и факултета
- Привлачна слика и понуда здраве хране
- Високо исплатива инвестиција у односу на класичне пиљарнице
- Уз СМС и ГПС софтвер широко доступна потрошачима



Шш ШАНСА СРБИЈЕ 
ЈЕ У ХРАБРИМ ПРОЈЕКТИМА

Покажимо младим људима да 
је њихова будућност код куће, 
у Србији 4.0.Семинар на Бизнис 
егзиту, на Петроварадинској 
тврђави о креативној индустрији 
2007.

Говорећи о инвестицијама, покрајински 
секретар за енергетику, грађевинарство 
и саобраћај Ненад Грбић, навео је да Србија 
дели са Норвешком десето место у Европи 
по улагању у изградњу ветропаркова, а 90 
посто тих инвестиција је на територији 
Војводине.

Мотор развоја, данас су 
инспиративне визије прецизно 
упаковане у пројекте. 
Оне у себи носе привлачност за 
инвеститоре, профит за улагаче, 
визију за локалну заједницу и 
нова радна места за грађане.



MРЕЖА

ПОСЛОВНА МРЕЖА СЕЛА
23. јануар 2020. СПЕНС

•Потреба Војводине и источне Европе је јако 
село - по форми рурално , по организацији 
технолошко, а по шарму традиционално. Село 
мора да подигне главу, оживи шор, задржи 
младе и покрене предузетнички дух. 
Поједностављено, идеално село. Важан 
допринос климатској стабилности и мудар 
корак одговорног понашања.

•Село може да подигне главу уз помоћ нових 
технологија. Свако  село постаје само удаљени 
део града у којем је мирније, пријатније 
живети и радити. Нове генерације привући ће 
ова функционалност, која поставља нове 
стандарде за свој начин живота

Mм



Ии ИДЕАЛНО СЕЛО

Скрећемо пажњу на Идеално 
село,као збир доброг 
енергетског решења, лаке 
адаптације и руралне 
доследности.
Главни посао ће бити 
адаптација старих кућа, 
као услова туристичке 
привлачности.
Огроман посао, а ЕУ 
предвиђа за Србију озбиљну 
подршку за рурални развој.



Гг
17. и 18. маја 2014. 
ЗЕЛЕНИ КРОВОВИ СРБИЈЕ
заједнички пројекат грађевинара, 
еколога и енергетичара

•ЗЕЛЕНИ КРОВОВИ интегришу коришћење 
енергије сунца, зелене баште и квалитет 
живљења. Обзиром на расположиве кредите 
банака за енергетску уштеду и светске 
трендове у правцу обновљивих извора, а у 
духу хиљаде равних кровова Србије, ово 
може да постане врхунски посао у земљи.

Ненад Грбић је најавио да ће Секретаријат 
заједно са Европском банком за обнову и 
развој представити нови пројекат, чија је 
реализација већ започела, а реч је о Атласу 
енергетске ефикасности јавних зграда у 
АП Војводини.

ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 
БУДУЋНОСТ ПОРОДИЦЕ 
И МЛАДЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ



•Климатске промене, економска и енергетска криза, 
и сви претходно поменути проблеми намећу потребу 
за коренитим друштвено-економским променама 
у градовима 21. века и то у правцу подстицања 
„зелене економије". Концепт зелене економије 
подразумиева широко коришћење обновљивих извора 
енергије, повећање броја радних места и инвестиција 
у такозваним зеленим гранама индустрије.

•Зелена економија, посебно обновљива енергија 
је од кључног значаја и за смањење сиромаштва, 
посебно значајног проблема земаља у развоју..
•Она се дефинише као која емитује мало 
угљеника, ефикасно користи природне ресурсе и 
која је социјално инклузивна. Зелена економија 
ствара велике шансе за одрживи развој, што 
подразумијева повећање дохотка, смањење 
сиромаштва и унапређење квалитета живота. 
Зелена економија, посебно обновљива енергија је 
од кључног значаја и за смањење сиромаштва, 
посебно значајног проблема земаља у развоју..

Џџ ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА



Чч
ЧИШЋЕЊЕ 

Поводом Међународног дана Дунава 
СЛАТКИ ДАНИ на ЕВРОПСКОМ ДУНАВУ
Нови Сад, Новосадски кеј, 
29-30. јун 2012.

АКВАХОМ је ауто камп приклица- брод, 
развијена у сарадњи Епицентра са 
Новоасадским бродоградилиштем са 
идејом да повеже сувоземни и 
слатководни туризам. 



Сачувајмо планету и 
њену лепоту, традицију...
•Изложбе, позоришта, 
перформансе, где ће 
публика имати прику да 
се упознају са значајем 
трдиције. 
То је и прилика да 
одраслима покажу како 
они тако мали брину о 
великим стварима.

ГРАД ПОЗОРНИЦАKк



1994. 
први прототип пиљарнице.

МОБИЛНА
ЕЛЕКТРИЧНА ПИЉАРНИЦА

„велика тацна“ свеже хране у 
пешачким зонама, на јавним 
скуповима, у школама, на 
факултетима, утакмицама....

Пп



Цц

Као кључне теме, којима ће се учесници 
дводневног скупа о енергетици и моделима 
финансирања бавити, Грбић је навео заштиту 
животне средине, замену фосилних горива 
обновљивим изворима енергије, те спровођење 
мера енергетске ефикасности.

Програм малих 
потрошача на био 
дизел и електричну 
енергију

ЦИЦИЈЕ



Ђђ  ЂАЦИ 

Према речима помоћника покрајинског
секретара за енергетику, грађевинарство 
и саобраћај Славољуба Арсенијевића, овај
секретеријат сваке године издваја средства
за подизање енергетске ефикасности,
поготово школских објеката, којих у 
Војводини, заједно са предшколским 
установама има око 900.

Ђаци будућности и 
вештине 21. века



Хх

Идеје и иновације 
за лепшу будућност 
младе генерације

ХРАБРОСТ

,,Oнај ко није довољно храбар да ризикује у 
своме животу, никада ништа неће постићи’’
Мухамед Али

Важно је да данас повлачимо 
храбре потезе који ће омоћућити 
ОДРЖИВУ БУДУЋНОСТ



БУКВАР
Енергетске ефикасности
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