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У оквиру стручног скупа „Недеља енергије”, који се, под
покровитељством Града Београда, одржава од 10. до 14. јуна на
више локација у главном граду, представница ЈКП „Паркинг
сервис“ Биљана Влајић представила је пројекат овог предузећа
из области енергетске ефикасности – гаражу „Обилићев венац“.
Ово је прва сертификована еко гаража у Европи и заслужено носи
епитет „зелена“ гаража.

- Напоменула бих да је до сада у свету сертификовано укупно 18
гаража, од којих је 16 у Америци, једна у Кини и гаража
“Обилићев венац”, која се налази у Европи. Испуњавајући све
критеријуме Парксмарт сертификата, њих близу 150, гаража
испуњава и најбитније циљеве, а то су повећање енергетске
ефикасности, уштеда утрошене енергије, ефикасније осветљење и
вентилација, смањење утицаја на животну средину, ефикасно
управљање гаражом, промовисање алтернативних начина
транспорта, јачање односа у заједници и буђење свести грађана,
– рекла је Биљана Влајић.

Гаража „Обилићев венац“, осим два надограђена нивоа, добила је
и пуно тога новог – нову фасаду, нов кровни покривач, ново
штедљиво лед осветљење, нови лифт, соларне панеле на крову и
соларну мини електрану, што је довело до тога да, иако је
капацитет објекта повећан за 1/3, трошкови одржавања су
смањени за чак 1/3.

У објекту су постављена 3 уређаја за истовремено пуњење 6
електричних аутомобила и то је први корак „Паркинг сервиса“ ка
мотивисању Београђана да уместо аутомобила на гориво почну да
користе возила на електрични погон. Уколико паркирају своје
аутомобиле у гаражи „Обилићев венац“, возачи бесплатно могу да
их допуне. Од пуштања гараже у рад, у јулу 2017. године, чак
335 корисника је користило електро пуњаче.

Коришћењем обновљивих извора енергије, грађевинских материјала
који нису штетни по здравље, пропагирањем аутомобила на
електрични погон и пружањем услуге изнајмљивања бицикла,
„Паркинг сервис“ показује да је лидер у урбаној мобилности.
Још један доказ, који иде у прилог томе, је да је „Паркинг
сервис“ са пројектом гаражем „Обилићев венац“ ушао у финале за

награду Европске паркинг асоцијације за 2019. годину и то за
највећа достигнућа у области паркирања, са акцентом на
одрживој урбаној мобилности.

„Паркинг сервис“ тек започиње да иде овим „зеленим“ путем и
трудиће се да Београд добије још еколошких гаража са
примењеним принципима енергетске ефикасности . На тај начин
ће, не само пружити корисницима неопходан број паркинг места,
већ ће и сачувати Београд и средину у којој сви живимо.

