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• Системи грејања, проветравања и климатизације у зградама 

служе за одржавање услова угодности и хигијене ваздуха за 

људе који бораве у затвореним просторијама. 

• У индустријским зградама они служе  и за одржавање нарочитих 

услова потребних за обављање технолошких процеса при 

изради разних производа, као и за чување разних сировина и 

материјала.  

• У овим системима обично се ради о затвореним просторијама  и 

о стварању другачијих метеоролошких услова у њима него што 

владају ван зграде, скоро без икаквих обзира на годишње доба и 

климу тог краја. Због тога се скуп ових метеролошких услова 

назива вештачком климом или микроклимом.  
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• Температура човечијег тела износи, као што је познато око 37оC, 

мада он живи и у крајевима са спољним температурама од +53 

оC (Сахара) и -72 оC (Сибир), али он ову своју температуру 

стално одржава. Већ мале промене температуре (и мање од 

1оC) означавају да његово стање није нормално, већ да је човек 

болестан. 

• За обављање животних функција, за живот и рад човека 

потребна је топлота. Она се у њему стално ствара, јер у њему 

самом непрекидно тече процес сагоревања. Може се рећи да је 

човек жива пећ у којој стално гори тиха ватра. 

• Стално одржавање постојане температуре човечијег тела врши 

се на тај начин што човек произведену топлоту одаје својој 

околини, односно тело сде чува од претераног одавања топлоте.  

• Одавање топлоте човечијег тела врши се аутоматски, тзв. 

термичком регулацијом организма. 
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• Ваздух који окружује човека мора омогућити несметану 

регулацију организма, а то значи мора обезбедити угодно 

осећање човека. 

• Одавање топлоте човечијег тела у великој мери зависи од 

функције коју човек врши. 

• Одавање троплоте од човечијег тела се врши се зрачењем, 

конвекцијом, кондукцијом и испаравањем и може се изразити 

као: 

- сува (осећајна) топлота - коју човек одаје преко површине 

коже: зрачење, конвекција, кондукција 

- влажна (латентна) топлота – коју човек одаје ослобађањем 

влаге путем дисања и знојењ : испаравање  
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Одавање топлоте нормално обученог човека без физичког напора при 

мирном ваздуху 
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• Иако се човек може прилагодити променљивом стању спољнег 

ваздуха (аклиматизује) ипак постоји јасна област, тј. област 

угодности у којој се наугодније осећа.  Тачније речено тиме се 

мисли на термичку равнотежу тела при различитим физичким 

утицајима околине. Строге границе за за ову област ипак не могу да 

се наведу, јер велики број других фактора такође утиче на угодност, 

као например, одећа, пол, конституција, здравље, уношење 

хране, старост, годишње доба, врста рада, расвета, бука итд. 

Ипак је могуће да се да се у извесним околностима наведу просечне 

вредности стања ваздуха у коме се човек најугодније осећа. Осим 

одеће постоје 4 елемента стања ваздуха која су од значаја: 

• температура ваздуха (a=18-22 oC) 

• средња температура зидова (укључујући и прозоре и грејна тела) (si a)  

• влажност ваздуха (=30-70 %, =50 %) 

• кретање ваздуха (w<0,3-0,5 m/s)  
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Термички параметри средине 

На одавање топлоте човека утичу две врсте параметара, а то су: 

ТЕРМИЧКИ ПАРАМЕТРИ СРЕДИНЕ 
• температура ваздуха (a), 
• температура околних површина (si), 
• реалтивна влажност ваздуха () и  
• брзина струјања ваздуха (w) 
 

Лични (субјективни) утицаји 
• степен физичке активности, 
• одевеност, 
• здравствено стање, 
• узраст (старосна доб), 
• пол, 
• телесна тежина, итд. 
Најзначајнији лични утицаји су степен физичке активности и одевеност.  
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Термички параметри средине 
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Термички параметри средине 
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Потреба и значај грејања 

      Čovek se štiti od zime odelom i kućom. Da bi se u kući ostvarili 

optimalni uslovi za život i rad potrebno je da vazduh u zatvorenim 

prostorijama ima temperaturu od 16 do 22oC. U okviru ovog razmaka uzeti 

su u obzir razni oblici ljudskog delanja i individualne oseтjivosti. 

Temperature niže od 15oC suviše su niske i moga izazvati nazebe, a iznad 

22oC su suviše visoke i mogu izazvati usporeno odavanja telesne toplote. 

Uzevši u obzir razne fizičke i psihičke faktore usvojeno ie da se pri 

granidnoj spoljnoj temperaturi od 12оC mora početi sa zagrevanjem 

prostorija.  

     Tako naprimer u Beogradu, period grejania počnje polovinom oktobra, a 

završava se polovinom aprila i prema tome traje 6 punih meseci. U 

Sarajevu period grejanja traje 7 meseci, a u Dubrovniku nepuna 4 meseca. 

     Period grejanja zavisi od klime odredenog kraja. U Nemačkoj ovaj 

period traje prosešno 8 meseci, a u SSSR ima mesta u kojima period 

grejanja traje i 10 meseci (Murmansk). 
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     Ispravnom konstrukcijom toplotnih izvora i instalacija, pravilnom 

orijentacijom zgrada, dobrim osnovama i konstrukcijama, a najzad i 

pravilnim rukovanjem loženjem mogu se popraviti toplotne prilike, a 

istovremeno postići uštede u utrošku goriva koje mogu biti vede od 

50 %. Uz te uštede ovim se smanjuje i rad oko loženja i izdaci za 

dovoženje goriva i odvoženje otpadaka. Boljim iskorišćenjem goriva 

smanjuje se stvaranje dima i čađi, ugljena prašina i pepeo manje se 

raznose po zgradama i ulicama, što je opet važno sa higijenskog 

stanovišta. 

     Projektovanje i izvodenje instalacija za grejanje je posao 

stručnjaka. Ali kako je ono u velikoj meri zavisno od kvaliteta 

arhitekture, neophodno je potrebno da se i arhitekti upoznaju sa 

svim elementima koji sačinjavaju i omogućavaju dobre instalacije za 

grejanje. Pri projektovanju oni ne smeju izgubiti iz vida da se za 

vreme čitave polovine svoga veka zgrada mora zagrevati. 

Потреба и значај грејања 
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     Zadatak grejanja je da u zatvorenim prostorijama, nezavisno od 

spoljne temperature, održi stalnu, normama propisanu unutarašnju 

temperaturu. Koje su te unutarašnje temperature za različite 

prostorije navedi se odgovarajućoj literaturi. 

      Da bi se mogla održavati odredena temperatura u prostoriiama 

služimo se uređajima za grejanje. U njima i pomoću njih stvara se 

toplota potrebna za zagrevanje prostorija. Ova toplota stvara se u 

uređajima za grejanje sagorevanjem goriva. Kolika količina toplote 

(pa prema tome i goriva) je potrebna, pokazaće nam proračun 

gubitaka toplote, odnosno toplotni bilans zgrade, koji je 

neophodno postaviti. 

Задатак грејања 
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      Централизовано снабдевање топлотном енергијом постоји 

у 50-так градова Србије, при чему је укупни инсталисани 

топлотни капацитет котлова око 6597 МWт. Прикључена снага 

потрошача је око 6000 МWт, од чега је 82 % у оквиру стамбених 

и 18% у оквиру пословних објеката. У табели дати су основни 

подаци о централизованим системима снабдевања топлотном 

енергијом у Републици Србији. (Подаци су узети из POS GTiIK – 

2007-2012).  

      Без инсталација централног грејања у Републици Србији је 

око 78% станова, који се греју индивидуалним уређајима на 

угаљ, дрво и електричну енергију.  

     У структури потрошње енергената за производњу топлотне 

енергије у систему даљинског грејања најзаступљенији је 

природни гас са учешћем од 67%, мазут са 19% и угаљ са 14%.  
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Основни подаци о централизованим системима снабдевања топлотном енергијом 

Податак Једин. мере Количина 

Укупан број станова у Републици Србији - 2.943.401 

Површина станова у Републици Србији m2 199.204.252 

Број станова са инсталацијама ЦГ - 720.495 

Број станова прикључених на топлане - 481.660 

Укупна површина станова прикључених на топлане m2 28.143.552 

Укупна површина осталих установа и пословних јединица прикључених на 

топлане 
m2 8.852.993 

Укупна површина станова и пословних објеката прикључених на топлане m2 36.996.485 

Удео станова са инсталацијама ЦГ у односу на укупан број станова % 24.5 

Удео станова прикључених на топлане у односу на укупан број станова % 16 

Број топлана - 292 

Број котлова - 660 

Капацитет котлова МWт 5506 

Прикључена снага потрошача МWт 5486 

Годишња потрошња горива toe* 615.284 

Дужина топловодне мреже km 1.250 

Укупан број подстаница - 15.025 

Број подстаница у стамбеним зградама - 9.484 

*toe – t еквивалентне нафте (1 toe = 41,868 GЈ = 41868 МЈ, 1 toe = 41870 MJ = 11630 kWh =11,63 MWh) 
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Заостајање у енергетској ефикасности у зградарству у односу на 

европске земље је евидентно још из периода раних 90-их година. 

Потврда о овоме су:  

- просечна потрошња финалне енергије у стамбеним зградама ЕУ у 

топлотне сврхе износи 138 kWh/м2,  

- у Данској у зградама прикљученим на даљинске системе грејања 

специфична потрошња топлоте за грејање износи 96 kWh/m2, а у 

објектима који користе лож-уље или гас 131 kWh/m2, односно 

106kWh/м2.  

- у зградама грађеним по новим прописима у Пољској, земљи са 

оштријом климом него што је наша, специфична потрошња енергије 

износи (90–120) kWh/m2.  

- у Шведској са хладнијом и дужом грејном сезонском потрошњом то 

износи 120 kWh/m2, а у најновијим зградама са најнижим захтевима 

за енерегијом не прелази (60−80) kWh/m2. 

Потрошња енергије у зградама  
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    Начини загревања зграда у Републици Србији су следећи: 26% укупне 

површине се загрева из система даљинских грејања и локалних котларница 

са централним грејањем (14% из даљинских система и 12% из локалних 

котларница), 14% из електроенергетског система, 10% из система природног 

гаса и 50% укупних површина користи чврста горива у локалним пећима 

(угаљ, огревно дрво, биомаса из пољопривреде, отпад и др.). 

Потрошња енергије у зградама 

    Средњe годишње специфичне потрошње енергије за објекте грејане из 

система даљинског грејања и локалних котларница износе:  

- за стамбене зграде 171 kWh/m2, а  за нестамбене зграде 194 kWh/m2,  

- за припрему топле воде у стамбеним зградама 55 kWh/m2 а у нестамбеним 

зградама 12 kWh/m2.  

    То даје средњу специфичну потрошњу топлоте за грејање и припрему топле 

воде у стамбеним и нестамбеним зградма сведену на 1 m2 нето стамбене 

површине од 228 kWh/m2. 

    Средње годишње специфичне потрошње енергије за грејање објеката који 

користе остале начине загревања износе:  

- за објекте грејане електричном енергијом 130 kWh/м2, природним гасом 

230kWh/м2 и из локалних пећи на чврста горива 57 kWh/м2. 
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Потрошња енергије у зградама 

Број домаћинстава која се греју на електричну енергију износи 15% од 

укупног броја, а само за грејање потроши се 24% од укупне потрошње 

електричне енергије у свим домаћинствима. Преостала електрична 

енергија у домаћинствима 10500 GWh користи се за:  

-осветљење 735 GWh (7%),  

-акумулационе бојлере 2145 GWh (23%),  

-шпорете 3 150 GWh (30%),  

-машине за прање 893 GWh (8,5%)   

-фрижидере и замрзиваче 2 625 GWh (25%) и  

-952 GWh или (6,5%) за остале потребе.  
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Потрошња енергије у зградама 

     Povećanje cena nafte stalno podseća na to da su svi osim obnovljivih 

izvora iscrpljivi. Zbog toga će cene energije rasti, dok će se rezerve energije 

smanjivati. 

     Opšte je poznato da je efikasnija potrošnja energije i resursa relativno 

brz i bezbolan način smanjivanja troškova za energiju i smanjenje štetnih 

uticaja na životu sredinu. Iz tog  su vlade širom sveta uvođenjem raznih 

dobrovoljnih ili obaveznih politika o potrošnji energije i zaštiti životne 

sredine pokušale, manje ili više uspešno, da menjaju poslovnu klimu i 

regulatorno okruženje u kojem  funkcioniču potrošači energije. Prisutan je i 

sve veći pritisak javnosti i očekivanja da se mora poslovati na društveno 

odgovorniji način i da resursi moraju da se koriste efikasnije. 

      Posebna pažnja mora se posvetiti potrošnji energije u zgradarstvu, 

jer je ono jedan od najvećih potrošača energije 
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Потрошња енергије у зградама 

    Pod terminom zadarstvo podrazumeva se prostor namenjen za kraći ili duži 

boravalk, obavljanje neindustrijskih usluga, kulturnih i sporstskih manifestacija, 

obrazovanja itd. Zgradasrstvo kao energetski sektor čini veliki broj malih 

potrošača, koji posmatrano agregatno koriste oko 40% primarne energije na 

svetskom nivou. 

     Potrošnja energije u zgradarstvu Srbije (javni i privatni sektor) u potrošnji 

finalne energije iznosi 36%, što je više od industrije i saobraćaja pojedinačno 

(2009). Potrošnja električne energije u zgradarstvu je oko 60%. 

     Tipovi energetskih transfomacija u zgradarstvu su manji u odnosu na 

industriju, pošto se uglavnom koristi finalna energija. Na primer, u gradovima se 

u svim zgradama koristi električna energija i samo neki od vidova finalne 

energije koja se lokalno ili centalno tansformiše u toplotnu, a u poslednje veme 

i u rashladnu energiju. 

      Zbog velike potošnje primarne energije, izražene energetske neefikasnosti i 

činjenice da su zgrade pasivni potrošači energije, treba očekivati velike 

promene u ovom energetskom sektoru. 
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Потрошња енергије у зградама 

Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem 

potrošnje, te implementacijom mera energetske efikasnosti u svim 

segmentima energetskog sistema neke zemlje. Održiva gradnja je 

svakako jedan od značajnijih segmenata održivog razvoja koji uključuje: 

- upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu; 

- energetski efikasnu zgradu; 

- smanjenje gubitkaka toplote poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih 

elemenata i povoljnim odnosom spoljne površine i zapremine zgrade; 

- povećanje toplotnih dobitaka u grejnoj sezoni povoljnom orijentacijom 

zgrade i pasivnim korišćenjem solarne energije; 

- korišćenje obnovljivih izvora energije (biomasa, sunce, vetar i dr.) 

- povećanje energetske efikasnosti energetskih sistema 
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Потрошња енергије у зградама 

     Cilj sveobuhvatnih, energetski efikasnih, ekološki pozitivnih i ekonomski 

prihvatljivih mera jeste stvaranje uslova za sistematsku sanaciju i rekonstrukciju 

postojećih zgrada i povećanje obavezne toplotne zaštite novih zgrada.  

Prosečne stare kuće godišnje troše 200 - 300 kwh/m2 energije za 

grejanje, standardno izolirane kuće ispod 100, savemene 

niskoenergetske kuće oko 40, a pasivne 15kwh/m2 i manje.  

Energijom koja se danas potroši u prosečnoj kući u Srbiji, može se zagrejati 3 - 4 

niskoenergetske, kuće ili čak 8 - l0 pasivnih kuća. 

     Nedovoljna toplotna izolacija dovodi do povećanih toplotnih gubitaka zimi, 

hladnih spoljnih konstrukcija, oštećenja nastalih kondenzacijom vlage i 

pregrejavanjem prostora leti. Posledice su oštećenja konstrukcije i nekomformno i 

nezdravo stanovanje i rad. Zagrevanje takvih prostora zahteva veću količinu 

energije, što dovodi do povećanja cene korišenja i održavanja prostora, ali i do 

većeg zagađenja životne sredine. Poboljšanjem izolacionih karakteristika zgrade 

moguće je postići smanjenje ukupnih gubitaka toplote građevine za oko 40 do 

80%. Veliki raspon ukazuje i na velike razlike u stanju postojećih zgrada što svakako 

zavisi od starosti zgrade, korišćenih materijala i nivoa održvanja. 
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Потрошња енергије у зградама 

Slika 8.2 Toplotni gubici i dobici u kući u toku grjne sezone 

Orijentacione vrednosti gubitaka u jednoj kući su date na slici 8.2. Gubici stovemeno 

i prikazuju potencijal za uštedu energije i povćanje energetske efikasnosti. 
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Потрошња енергије у зградама 

     Energetskom obnovom starih kuća izgrada, naročito onih gradenih 

pre 1980. godine, moguce je postici uštedu u potrošnji toplotne 

energije i preko 60%. Osim zamenom prozara, najveće uštede mogu se 

postići izolacijom spoljnih zidova. Dodatna ulaganja u toplotnu izolaciju 

pri obnovi već dotrajale fasade kreću se u ukupnoj ceni sanacije fasade 

20 – 40%, što daje povoljne ekonomske rezultate. 

     Kod gradnje nove kuće važno je već u fazi idejnog projektovanja 

predvideti sve što je potrebno da se dobije optimalna energetski efikasna 

zgrada. Zato je potrebno: 

- analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik kuće, 

- primeniti visoki nivo termičke izolacije plašta kuće i izbegavati 

toplotne mostove, 

- iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od preterane 

insolacije, 

- koristiti energetski efikasan sistem grejanja, hlaiđenja i ventilacije i 

kombinovati ih s obnovljivim izvorima energije. 
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Потрошња енергије у зградама 

Snage potrošača električne energije u domaćinstvima su date u tabeli 8.3 

Tabela 8.3 Snage potrošača električne energije u domaćinstvima 

Uređaj    Snaga [W] 

Frižider    130 

TV    60-250 

Radio    15-80 

Pegla     1500 

Telefon (elektronski)  10-20 

Mašina za pranje veša  450-600 

Mašina za pranje sudova  1500 

Mikrotalasna peć   750 

Peć    1200-1500 

Toster    1200 

Kompjuter i monitor  140-200 

Usisivač    1200-2000 
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• Потрошња енергије у зградама узима значајан  удео у укупној 
потрошњи енергије 

45%

19%

36%

Зграде Индустрија Саобраћај

Према подацима за 2008. годину Индикативни циљеви за будућност 

34%

38%
28%

Зграде Индустрија Саобраћај

2,832 Мтое

2,361 Мтое
3,219 Мтое

1 toe – t еквивалентне нафте (1 TOE = 41,868 GЈ = 41.868 МЈ) 

1 toe = 41.870 MJ = 11.630 kwh = 11,63 MWh 

Потрошња енергије у зградама 
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Потрошња енергије у зградама 

27 

Комерцијалне 

зграде

18%

Зграде јавне 

намене

12%

Домаћинства и 

стамбене зграде

70%

Грејање станова у Србији:  

• помоћу  индивидуалних система (електрична 

енергија,  гас, дрва и угаљ) 45%,  

• котларница 28% и  

• мрежа даљинског грејања 27% (највише у 

Новом Саду и Београду (60%, односно 50%).  
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Потрошња енергије у зградама 
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• Постоји тренд пораста потрошње укупне енергије у свим секторима (за 

Републику Србију се предвиђа пораст са садашњих 8,412 Mtoe на 

9,376 Mtoe до 2018. године) 

• Многа домаћинства неефикасно користе електричну енергију за 

грејање и хлађење простора 

• Расипању енергије у домаћинствима доприноси неефикасно 

загревање санитарне воде и неефикасни уређаји за грејање и 

осветљење простора 

• Нерационално газдовање енергијом за грејање кроз неадекватни 

тарифни систем наплате трошкова 

• Проблем редовног инвестиционог одржавања зграда и техничких 

система  

• Проблем недостатка подстицајних мера за спровођење пројеката 

унапређења енергетске ефикасности у зградама 

• Проблем недовољне информисаности финалних корисника 

• Проблем недостатка образованог кадра за управљање енергетским 

токовима у јавном сектору у локалним самоуправама. 
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Потрошња енергије у зградама 
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Сектор потрошње енергије Економски оправдан  

потенцијал уштеде 

Грејање до 35 % 

Снабдевање топлом водом у зависности од система (око10  30 %) 

Управљање потрошњом ≈ 10  15 % 

Електрична енергија за грејне уређаје ≈ 15 % 

Осветљење  до 30 % 

Канцеларијска опрема ≈ 10  15 %  (у зависности од коришћених 
капацитета и понашања корисника) Интерне мере/ понашање корисника 

Климатизација ≈  25% 

Вентилација  ≈ 10 % 

Интерне мере ≈ 10  30 % 

Потенцијал уштеде енергије према сектору потрошње уколико се примене економски 

оправдане мере унапређења енергетских својстава зграде 
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Параметри који утичу на потрошњу енергије (1) 

• Климатски фактори, који су одређени 

локацијом на којој се зграда налази; 

• Термички омотач и геометрија зграде, 

• Карактеристике КГХ система, извора енергије 

и нивоа аутоматске регулације, 

• Режим коришћења и одржавања зграде и 

техничких система и 

• Експлоатациони трошкови, односно цене 

енергената и енергије. 

30 
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Difuzno

Direktno

    Климатски фактори, као што је годишње кретање температуре 

ваздуха и релативне влажности, инсолација и дозрачени интензитет 

сунчевог зрачења, ветровитост, и друго, одлика су локације на којој се 
зграда налази.  
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Параметри који утичу на потрошњу енергије (2) 
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    Термички омотач, геомерија зграде, њен положај у односу на 

изложеност Сунцу и ветровима директно утичу на енергетске потребе 

зграде. Што је боља термичка изолација и заптивеност прозора и 

врата, а мањи фактор облика, потребна инсталисана снага система 
за грејање ће бити мања.  
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Параметри који утичу на потрошњу енергије (3) 
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Инжењерска комора Србије 

    Пажљивим и стручним избором КГХ система, извора снабдевања 

енергијом и нивоа аутоматске регулације могуће је остварити 
значајне уштеде енергије коју ови системи троше током године.  
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Параметри који утичу на потрошњу енергије (4) 
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Инжењерска комора Србије 

    Како би зграда имала задовољавајуће енергетске перформансе, потребно је 

редовно и правилно одржавање зграде и система у њој. Уколико изостане 

редовно одржавање а не наруши се у потпуности функционалност система, 

готово редовно се јавља случај нерационалне потрошње енергије.  
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Параметри који утичу на потрошњу енергије (5) 
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    Приликом пројектовања нових система, а чешће приликом извођења 

пројеката реконстукције постојећих, саставни део процедура је 

спровођење техно-економске анализе, односно сагледавања 

инвестиционих и експлоатационих трошкова кроз 

животни век пројекта. Уколико постоји диспаритет цена на тржишту, 
доћи ће до појаве нерационалне потрошње енергије.  
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Параметри који утичу на потрошњу енергије (6) 
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Топлотни биланс зграде - губици и добици топлоте 

• Прозори и застакљене 

површине - термички 

најосетљивији део 

омотача, утичу на 

вентилационе и 

трансмисионе губитке 

• Узимају се у обзир корисни 

добици топлоте од Сунца и 

унутрашњих извора 

• Систем за грејање треба да 

надокнади само тренутне 

губитке топлоте током целе 

грејне сезоне, кроз 

правилну регулацију 

топлотног учинка 

• Извор снабдевања треба 

да буде ефикасан 

10% 

25% 

15% 

50% 

15% 
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Топлотни биланс зграде - губици и добици топлоте 

• Топлота коју је потребно испоручити згради ради финалне 

потрошње увећава се због техничких губитака (у производњи, 

трансформацији и дистрибуцији) 
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Топлотни биланс зграде 

    Потрошња енергије у згради зависи од карактеристика саме зграде 

(облика и материјалакоји је коришћен), енергетске инфраструктуре 

у њој (систем грејања, електричних апарата и уређаја, осветљења 

итд.), од климатских условау којима се зграда налази, али и од 

начина коришћења зграде. Свака зграда треба да се раматра као 

посебан систем. 

 Енергетски биланс зграде подразумева систематско  

установљавање енергетских токова у згради (сл.8.1). У летњим 

условима се мења смер топлотног тока, па се тада у екстремним 

условима може одредити снага расхладног система или система 

климатизације. Без обзира на спољашње услове, енергетска 

ифраструктура треба да обезбеди да унутрашњи услови комфора 

буду баш онакви какви су прописани и задати за делатности које се 
у згради обављају. 
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Топлотни биланс зграде 

Слика 8.1 Енергетски биланс зграде 
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Топлотни биланс зграде 
У зимским условима за једну типичну зграду важи једнакост: 

Енергетски добици ≡ Енергетски губици 
или 

(Енергија система грејања + унутрашњи топлотни 

добици + соларни топлотни добици) ≡ 

Трансмисиони губици топлоте + вентилациони 

губици + губици система грејања) 
 

• Трансмисиони губици топлоте (Qtrans) настају пролазом 

(трансмисијом) топлоте кроз елементе омотача зграде. Зависе од 

конструктивних елемената зграде (цигла, армирани бетон, ...), 

дебљине топлотне изолације зидова, термичких каректиристика 

прозора и врата, таванице итд.  

• Вентилациони губици (Qvent) одређују се на основу потребног броја 

измена ваздуха, зависности од делатности која се обавља. 
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Топлотни биланс зграде 

• Поред већ поменутих губитака топлоте у зградама постоје и 

топлотни добици, који нису директно повезани са системом грејања. 

То су добици који настају од особа који се налазе у просторијама и од 

различитих уређаја (рачунари, кухињски апарати итд.). То су 

такозвани интерни добици топлоте (Qin=Qp+Qe). 

• Поред ових добитака могу бити значајни и добици топлоте од 

сунчевог зрачења (Qsun). 

Енергија коју систем грејања треба да испоручи згради (Qk) да би се 

обезбедила потребна и довољна температура у просторијама зграде 

је: 

Qk = Qtrans + Qvent – Qin – Qsun 8.1 

Сви чланови у овој једначини су променљиви у времену и и зависе од 

многих фактора. Свакако да је најважнија спољна температура. 
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Топлотни биланс зграде 
• Енергија Qk je потребна да задовољи потребе зграде. То је уствари 

енергија која је директно предата згради и ономе што се у згради 

налази. Да би се она припремила у неком интерном или екстермном 

систему грејања потребно је утрошити неку већу количину примарне 

енергије. Разлог је што у у току енергетске трансформације која 

прати припрему енергије  Qk долази до одређених губитака. Тако је 

примарна енергија једнака: 

η

Q
Q k

8.2 

Где је  степен корисности енергетске трансформације. 

Ако је зграда прикључена на даљински систем грејања онда ће 

финална енергија бити топла вода која се директно користи за за 

грејање без додатних енергетских трансформација, тј., када је =1 

(дистрибутивни и преносни губици нису урачунати). Ако зграда 

користи природни гас као примарну енергију, онда ће се локално 

или централно у згради обавити енергетска трансформација, при 

којој ће се припремити топла вода за грејање.  

η

Q
Q k

pr 
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Топлотни биланс зграде 

η

Q
Q k

Energetski bilans zgrade (jed. 8.1 i 8.2) upravo i iskazuje osnovni zadatak 

energetske efikasnosti u zgradarstvu. To je smanjenje potrebne energije 

za grejanje, uz ostvarivanje normiranih zidatih uslova ugodnosti u 

prostorijama zgrade, pri svim mogućim promenljivim parametrima radi 

sistema grejanja. Iz pikazane jednostavne analize se namećе i logičan 

redosled akcija na povećanju energetske efikasnosti u zgradarstvu. Kao 

prvo, potrebiro je vrlo detaljno smanjiti sve toplotne gutitke. Tek nakon 

toga, kao drugo, teba racionalizovati energetsku infrastrukturu zgrade i 

posebno obratiti pažnju na regulacione sisteme. 
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Анализа топлотних потреба зграде 
 

      Енергетске потребе зграде укључују електричну енергију за 

осветљење, погон различитих уређаја и апарата, заједничку потрошњу 

у зградама са више станова (лифтови, осветљење степеништа и сл.), 

погон вентилатора и пумпи у системима грејања, хлађења и 

вентилације, припрему топле потрошне воде, топлотну енергију за 

грејање просторија и остале секундарне облике топлотне енергије 

(вешерај и сл.) и расхладну енергију. 

       

Топлотни биланс зграде 
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Слика 8.3 Структура потрошње енергије у домаћинствима у Србији 

Могућ и вероватан удео у укупној потрошњи енергије у типичном 

домаћинству у Србији приказан је на сл 8.3. У пословним зградама овај 

однос је другачији и ка повећању коришћења електричне енергије. 

Топлотни биланс зграде 
Анализа топлотних потреба зграде 

Грејање

 62%

Осветљење + 

климатизација и + 

остали уређаји

 15%

Кухињски апарати

 12%

Топла потршна

 вода

 11%
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      Може се рећи да укупне енергетске потребе у зградама зависе од 

следећих енергетских система: 

- Омотач зграде (зидови, под, таваница, кров, прозори, врата и припадајућа 

топлотна заштита) 

- систем за грејање 

- систем за вентилацију и /или климатизацију 

- систем за припрему топле потрошне воде 

- систем за електрично осветљење 

- остали енергетски системи који не спадају у једну од предходних група. 

      У системима грејања и припреме топле потрошне воде треба размотрити 

употребу обновљивих извора енергије, посебно котлова на биомасу или 

соларних колектора. 

Поред тога све више се обновљиви извори енергије примењују и за 

производњу електричне енергије (фотонапонски панели, 

миниветрогенератори и др.) Код свих поменутих енергетских система могуће 

је повећати њихову ефикасност. 

Топлотни биланс зграде 

Анализа топлотних потреба зграде 
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На слици 8.4 приказани су делови енергетског система и процена љихових учешћа 

Слика 8.4  Преглед делова техничких система који одређују потрошљу 

енергије у згради 

Топлотни биланс зграде 
Анализа топлотних потреба зграде 
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Најпоузданији податак о утрошеној енергији у некој згради добија се 

мерењем. Такав податак, међутим, није увек доступан, па се понекад 

користе и приближни поступци. Једна од бројних једначина за 

одређивање снаге грејања јесте: 

где је: 

Ао – површина свих спољних зидова (са прозорима), м2 

Ар – површина целе основе зграде, м2 

Ова једначина је применљива за климатско пдручје континенталног 

Балкана и сличне регије. 

Топлотни биланс зграде 
Процена потрошње у зградама 

 kWA033,0A093,0Q popr 
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    Zajednidki okvir za pouzdanije izradunavanje energetskih performansi 

zgrada su: 

      a. Energetske performanse zgrada treba da se odrede na osnovu 

proračuna ili merenja aktuelne godinje potrošnje koja je utrošena za 

obezbedenje propisane temperature prostorija u zimskom i letnjem periodu 

i za pripremu tople potrošne vode. 

       b. Energetske performanse zgrada treba iskazati transparentno i one 

treba da sadrže različite numeričke energetske indikatore o potrošnji 

primarne energije. Najbolje je koristiti nacionalnu metodologiju, ali ako ona 

ne postoji treba koristiti EU regulative, uključujući Direktivu 2009/28/EC. 

Топлотни биланс зграде 
Процена потрошње у зградама 
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     Procena godišnje potrošnje energije u zgradi je vrlo nezahvalan posao, jer na 

nju utiču brojni parametri od kojih su neki pobrojani. Njihov uticaj je promenjljiv u 

toku vremena i to dodatno otežava takve procene. 

     Za određivanje efikasnosti koriste se različiti indikatori. Na osnovu tih indikatora 

moguće je da se: 

        - ocene efikasnost potrošnje energije u postojeim zgradama uzimajuići u obzir 

     stanje njihovih omotača, efikasnost energetskih sistema i navike i ponašanja                         

stanara, 

        - prate i procenjuju učinak primenjenih mera energetskih efikasnosti, 

        - porede potrošnje sa drugim objektima slične ili iste namene, 

        - ocene potrošnje novih građevina, koje tek treba da se projektuju i grade. 

    Jedan od najčešće korišćenih indikatora je odnos ukupne godišnje potrošnje 

energije po kvadratnom metru korisne površine zgrade ili: 

Топлотни биланс зграде 
Процена потрошње у зградама 

 godmkWh
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     Ovde je QTOT [kwh/god] ukupna potrošnja energije analizirane zgrade ili zgrada, 

a Agp [m2] površina prostorija u kojima se ta energija troši. Ako se posebno ne 

naglasi onda se QTOT odnosi na ukupnu energiju za grejanje, pripremu tople 

potrošne vode, kuhinjskih aparata, osvetljenje i druge uređaje i aparate. Ovaj 

indikator uporediv je samo za objekte slične namene (škole, hoteli, bolnice, itd). Za 

neke specijalizovane ustanove potrošnja energije (ukupna ili pojedinadna) može da 

se specificira osim po kvadratnom metru i po broju osoba koje koriste taj objekat i 

prema broju kreveta, ako je reč o bolnici ili hotelu, itd. 

     Ako su poznate vednosti pojedinačnih energetskih potrošnji: 

        - grejanje - Qgr, 

        - topla potrošna voda - Qtpv i  

        - osvetljenje i ostali uređaji - Qosv,  

mogu se definisati pojedinačni indikatori za koje važi da je: 

Топлотни биланс зграде 

Процена потрошње у зградама 

osvtpvgrTOT EEEE 
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     Poželjne vednosti ovih indikatora za postojeće zgrade u Evopskoj uniji prikazane 

su u tabeli 6.3. 

     U tabeli 6.4 date su klase zgrada prema indikatoru energetske efikasnosti za 

grejanje. 

     Na nivou država ili regija poželjno je uspostaviti sopstvene kriterijume i propisati 

načine njihove primene i akcioni plan za poveianje energetske efikasnosti. 

Топлотни биланс зграде 

Процена потрошње у зградама 
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Топлотни биланс зграде 
Процена потрошње у зградама 

Egr 

[kWh/m2god] 

Etpv 

[kWh/m2god] 

Eosv 

[kWh/m2god] 

ETOT 

[kWh/m2god] 

Porodična kuća 55 25 25 105 

Zgrada sa više stanova 50 20 25 95 

Poslovni objekat 45 15 20 80 

Klasa 
Energetski indikator za grejanje 

[kWh/m2god] 
Napomena 

A 0-30 Najbolja energetska efikasnost 

B 31-50 Visoka energetska efikasnost 

C 51-70 Energetski efikasna zgrada 

D 71-120 Prosečna energetska efikasnost zgrade 

E 121-160 Nezadovoljavajuća energetska efikasnost 

F 161-200 Vrlo energetski neefikasna zgrada 

G 201- Potpuno energetski neefikasna zgrada 

Tabela 6.3 Poželjne vrednosti energetskih indikatora po neto površini zgrade 

Tabela 6.4 Klase energetske efikasnosti zgrada http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm 
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Топлотни биланс зграде 

Процена потрошње у зградама 
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     Пример 1: Израчунати индикатор енергетске ефикасности за грејање породичне 
куће која годишње за грејање троши 1800 литара лож уља  и 2,5 м3 дрва за грејање. 
Незо грејна површина куће је 180 м2. 
     Доња топлотна моћ лож уља је 10 kWh/l, а ложивог грва 2500 kWh/m3. Вредности 
топлотних моћи горива могуће је наћи у бројној техничкој литератури или на 
интернету. Сада је укупна годишња потрошња примарне топлотне енергије једнака: 

     Енергетски индикатор који показује специфичну потрошњу примарне енергије за 
грејање по нето грејној површини је: 

     Ова зграда спада у класу Е (табела 6.4), а према табели 6.3 очигледно је да би 
на њој било потребно нешто урадити на сисстему грејања. 
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Slične vrednosti pomenutim mogu se naii u tabeli 6.5. Odnose se na Nemačku. U 

tabeli 6.6 date su uobičajene vrednosti potrošnje tople potrošne vode po osobi. To 

treba uzeti samo kao preporuke i najbolje je sopstvenim merenjima i analizama 

utvditi kolike su potrošnje i zatim razmotriti mogudnosti za njihovu optimizaciju. 

Топлотни биланс зграде 
Процена потрошње у зградама 

 

Kategorija zgrada 

Prosečna potrošnja 

toplotne energije 

[kWh/m2god] 

Ciljne vrednosti 

(toplotna energija) 

[kWh/m2god] 

Prosečna potrošnja 

električne energije 

[kWh/m2god] 

Ciljne vrednosti 

(električna energija) 

[kWh/m2god] 

Administrativne ustanove 110 65 17 8 

Predškolske ustanove 120 65 6 5 

Bolnice (kWh/god) na 

osnovu broja kreveta 
228000 15800 5100 3000 

Školske ustanove 90 55 7 4 

Bazeni (kWh/god) na 

osnovu broja 
3895 1800 808 414 

Tabela 6.5 Energetski indikatori za javne zgrade (grejanje prostorija/potrošnja tople vode 
i električne energije) u Nemačkoj (prema VDI 3807) 
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Топлотни биланс зграде 
Процена потрошње у зградама 

Tip zgrada 

Potrošnja po 

korisniku 

[l/dan] 

Vršna potreba po 

korisniku 

[l/h] 

Zalihe po 

korisniku 

[l] 

Fabrike (bez tehnološke 

vode) 
22-45 9 5 

Opšte bolnice 160 30 27 

Hosteli 90 45 30 

Kuće i stanovi 90-160 45 30 

Kancelarije 22 9 5 

Škole (internati) 115 20 25 

Škole 15 9 5 

Tabela 6.6 Indikatori potrošnje tople vode u zgradama 
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Топлотни биланс зграде 
Процена потрошње у зградама 

Osnovno pitanje je da se nadalje razmotri mogućnosti povećanja energetske 

efikasnosti u zgradarstvu. Potpuno logičan i poželjan početak analize je 

od omotača zgrade. Naime, u poglavlju Analiza toplotnih potrba zgrada 

ukazano je na faktore koji određuju potrošnju toplotne energije za grejanje, a 

oni su se svi odnosili na omotač zgrade. Tek nakon detaljne analize 

raspoloživih tehničkih I finansijskih mogućnosti i njihovim usklađivanjem sa 

važećom regulativom, moći će da se proceni kolika bi bila potrošnja energije 

nakon primene analiziranih mera za povećanje energetske efikasnosti. Kada 

se to postigne, logično je da se pređe na analizu energetske infrastrukture 

koja treba da potrebnu toplotnu energiju preda prostorijama zgrade. 
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Топлотна заштита зграда 

     Toplotna izolacija zgrada se izvodi dodavanjem novog toplotno-izolacionog 

sloja sa spoljne strane zgrade, a samo u specijalnim sluiajevima s unutrašje strane 

zida. 

Postavljanje toplotne izolacije s unutrašnje strane je nepovoljno zbog gradevinsko-

termičkog razloga i potrebe rešavanja problema difuzrje vodene pare, strožih 

zahteva u pogledu protivpožarne sigurnosti, gubitka korisnog prostora i običo više 

cene. Postavljanjem izolacije s unutrašnje strane osnovni zid postaje hladniji, pa 

može doći do pojave kondenzacije vlage i plesnivih mesta na i u zidu. Zbog toga, 

mora posebno da se izvede i prna barijera kako bi se izbegla mogućnost nastanka 

kondenzata. 

      Pri postavljanju izolacije sa spoljne strane moguća su dva rešenja. U prvom 

slučaju radi se kompaktna fasada tako što se toplotno izolacioni sloj zalepi za zid, a 

sa spoljne povšine izolacije se nanosi ponovo lepak i završni sloj. U drugom slučaju 

se izolacioni sloj postavlja na potkonstrukciju koja se pričvršiuje na zid. Na taj načn 

između prethodno premazanog zida i izolacije postoji sloj vazduha koji se ventilira i 

time odstranjuje eventualnu vlagu. 

Топлотни биланс зграде 
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Toplotni protok kroz pregrade prostora koji se greje ili hladi zavisi od koeficijenta 

prolaza toplote slojeva pregrade, debljine slojeva, konstrukcije, razlike temperatura 

vazduha u i izvan prostorije, itd. Izračunava se korišćenjem slededeće jednadine: 

gde je: 

U - koeficijent prolaza toplote pregradnog zida, [W(m2 K)] 

A - povšina razmene toplote, [m2] 

Δt - temperaturska razlika vazduha izvan i u prostoriji koja se hladi, [K] 

Koeficijent prolaza toplote pregradnog zida jednak je: 

gde je: 

       - debljina sloja pregradnog zida, [m] 

       - koeficijent provođenja toplote, [W/(m K)] 

hs, hu - koeficijent prelaza toplote na spoljnoj i unutrašnjoj strani zida, [W(m2K] 

Termofizičke osobine materijala koji se koriste za izradu pregradnih zidova moguće 

je naći u stručnoj literaturi ili posredstvom Interneta. 

Топлотни биланс зграде 
Топлотна заштита зграда 
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Топлотни биланс зграде 
Топлотна заштита зграда 

Слика 8.5 Преградни зид од цигле са и без изолације 
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Топлотни биланс зграде 
Топлотна заштита зграда 
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Za slučaj sa slike 8.5 važi da je toplotni protok zida bez izolacije po 1 m2 površine 

neizolovanog zida jednak: 

Ako se postavi 100 mm debljine stiroporske ili poliuretanske izolacije ili neke 

slične, specifični toplotni protok će se smanjiti i biće: 

Toplotni protok je smanjen kao što sledi: 

%7,85100
53,73

50,1053,73
qΔ 




Toplotni protok krova iznosi 10-20 % od ukupnih toplotnih gubitaka, pa i on kao 

takav treba da se izoluje. To isto važi i za pod , ali i pregradne zidove prema 

prostorijama koje se ne greju. Princip izolovanja krova ili poda je sličan sa 

zidovima i razlike postoje samo u nekim tehničkim detaljima 
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Топлотни биланс зграде 

     Nakon detaljne analize i sanacije omotača zgrade, analiza se usmerava na 

energetsku infrastruktru. Postavljanjem izolacije zidova, poda i krova i zamenom 

prozora i spoljnih vata moguće je smanjiti aktuelne gubitke toplote i za 40-60%. To 

je stvarno velika količina toplote koja će se odraziti i na rad energetske  

infrastrukture. Na primer, radijatori u prostorijama će nakon izolovanja i postavljanje 

boljih prozora biti preveliki, kotao u kotlarnici takođe, prečnik cevi distributivnog 

sistem je sada prevelik, itd. Razmotreni radovi na omotač zgrade su vrlo skupi i 

period otplate takve investicije može biti i deset godina. Obično preostane malo 

sredstava za veće zahvate na energetskoj infarstrukturi. 

Zato ovaj drugi korak u procesu povećanja energetske efikasnosti zgrade treba 

pažljivo planirati. 

     Energetska infrastruktura je veoma raznolika i brojna po vrstama. Ona 

obuhvata pojedine ergetske sisteme, aparate i uređaje koji se koriste za energetsko 

snabdevanje zgrada i može se analizirati prema sledećoj podeli: oprema i sistemi 

za grejanje prostora, ventilacija i klimatizacija, priprema tople potrošne vode, 

osvetljene. 

Енергетска инфраструктура у зградама 
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Могуће мeре за повећање  

енергетске ефикасности зграда 

     Svaka intervencija u zgradi zahteva neke troškove, ali i pripremu za njenu 

realzaciju. Nekad je to projektna dokumentacija, nekad dobijanje dozvole za 

intervenciju i sl. Obim pripremnih radnji je obično direktno proporcionalan nvesticiji. 

Prema izvoru finansiranja mere učtede energije u zgradana mogu da se podele na: 

- Mere tekućeg održavanja objekta podrazumevaju redovne aktivnnosti službe 

održavanja objekta. Obim održavanja treba u potpunosti prilagoditi zahtevima 

proizvođača opreme ili uređaja. To je najsigurnji put da oprema ili uređaji ostvare 

maksimalnu efikasnost i to u toku njihovog celog tehničkog radnog veka. Ove 

mere finansiraju se iz dela budžeta namenjenog za finansiranje tekućih rashoda i 

one ne povećavaju vrednost objekta, nego ga održavaju na tehnički 

zadovoljavajućem nivou. 

Nažalost, ovim merama se malo posvećuje pažnje, a njihov značaj je ogroman. 

Domaćinsko upravljanje energetskim sistemima treba da se bazira na motivaciji i 

svesti svih korisnika objekta. 
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- Mere investicionog održavnjanja objekta podrazumevaju investiciono ulaganje 

u revitalizaciju pojedinih sistema, kako bi se održavao projektovani kvalitet funkcije 

pojedinih energetskih sistema, ali i objekta u celini. Na taj načlin se obezbeđuje 

visoki kvalitet servisa, koje energetski sistemi pružaju i potrošnja energije se 

odražava na željenom nivou. U okviru ovog tipa održavanja često se pribegava i 

delimičnom tehnološkom usavršavanju delova energetskih sistema. Obično 

proizvođači opreme nude tehnička usavršavanja v vezi s automatskim 

upravljanjem i slično, čime se postiže veća efikasnost. Merama investicionog 

održavanja povećava se vednost objekta, odnosno nadoknađuje amortizovana 

vednost opreme, odnosno objekta. Mere investicionog održavanja finansiraju se iz 

dela budžeta namenjenog za finansiranje kapitalnih rashoda. 

Могуће мeре за повећање  

енергетске ефикасности зграда 
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- Mere koje zahtevaja nove investicije u energetske sisteme objekta, odnosno 

sam objekat. Ovaj tip mera podrazumeva zamenu postojećih energetskih 

sistema tehnološki savemenijim, ugradnju novih sistema i povećanje kvaliteta 

usluge, koju energetski sistemi pružaju korisnicima. U ovu gnrpu mera spada i 

za zgradarstvo posebno značajna mera izolovanja omotača zgrade i zamena 

stolarije. Ove mere po po pravilu zahtevaju visoka ulaganja, obimne i vemenski 

zahtevme radnje. Ipak ovim merama se povećava vrednost objekta, a gotovo 

sigurno povećava klasu energetske efikasnosti objekta (tabela 6.4). Ovaj tip 

mera za povećanje energetske efikasnosti zgrade finansira se iz dela budžeta 

namenjenog za finansiranje kapitalnih rashoda. 

 

Могуће мeре за повећање  

енергетске ефикасности зграда 
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      Po obimu i složenosti radova koji se obavljaju pri primeni pojedinih mera za 

povećanje energetske efikasnosti u zgradama, moguća je sledeća podela: 

- rekonstrukcija, 

- adaptacija, 

- sanacija, 

- dogradnja i 

-gradenje pomodnih objekata. 

 

      Međusobne razlike su i u zahtevima u vezi sa tehničkom dokumentacijom, 

tehničkom kontrolom, potrebnim uslovima za izvođenje i potrebnim dozvolama. 

Могуће мeре за повећање  

енергетске ефикасности зграда 
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     Prema obimu ulaganja postoje tri grupe mera za povećanje energetske 

efikasnosti zgrada. To su: 

a. Mere koje ne zahtevaju ulaganja 

- Ugasiti grejanje ili hlađenje noću i onda kada nema nikoga u kući, 

- Spustiti noću roletne i navući zavese. Aktivno kontrolisati temperature u prostoriji 

koristeći zavese za sprečavanje sunčevog zračenja leti, ili ukloniti zavese zimi da 

bi iskoristili sunčevo zračenje, spuštati roletne radi boljeg izolovanja prostorije, itd. 

U velikim poslovnim zgradama je ovaj proces automatizovan, 

- Osigurati da radijatori i druga grejna tela i hladnjaci nisu blokirani nameštajem ili 

nekim drugim predmetima, 

- Vremenski optimizirati grejanje i pripremu tople potrošne vode, 

- Sniziti temperaturu tople potrošne vode na 50 oC, 

- Zadati i održavati temperature u prostorijama u zimskom periodu na 20 oC ili 

niže i oko 25 oC ili više u letnjem periodu, 

- Iskljuditi osvetljenje i druge aparate i uređaje kada se ne koriste, 

- Uključivanje mašina za veš i posuđe samo kada su pune, 

- Blokirati dimnjak kada nije u upotrebi. 

Могуће мeре за повећање  

енергетске ефикасности зграда 
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b. Mere koje zahtevaju mala ulaganja (prost period otplate do 3 godine) 

- Obezbediti dobro zaptivanje prozora i vrata, 

- Proveriti i popraviti okove na prozorima i vratima, 

- Izolovati niše radijatora i kutije roletna, 

- Izolovati plafon prema negrejanom tavanu, 

- Redukovati gubitke toplote kroz prozore ugradnjom roletni i postavljanjem zavesa, 

- Ugraditi termostatske ventile na radijatore, 

- Redovno servisirati i retriulisati sigteme grejanja i hladenja, 

- Ugraditi automatski sistem energetskog menadžmenta energetskih sistema, 

- Zamena sijalica s užarenom niti sa kompaktnim fluorescentnim sijalicama 

(visokoefikasnim), 

- Postepena zamena svih energetskih potrošača sa potrošačima klase A. 

Могуће мeре за повећање  

енергетске ефикасности зграда 
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c. Mere koje zahtevaju velika ulaganja (period otplate preko 3 godine) 

- Zamena prozora i spoljnih vrata (preporučuju se U-vrednost prozora od 1,1-1,8 

Wm2K), 

- Toplotna izolacija celog omotača kuće (zidova, podova, krova i zidova prema 

negrejanim delovima zgrade), 

- Izgradnja vetrobrana na ulazu u kuću, 

- Sanacija i obnova aktivnih dimnjaka, 

- Izolacija cevi za toplu vodu i rezervoare, 

- Zamena sistema grejanja sa savemenijim i efikasnijim i korišćenje obnovljivih 

izvora energije. 

Могуће мeре за повећање  

енергетске ефикасности зграда 
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           Nakon završene inspekcije objekata i prikupljenih raspoloživih informacija o 

tehničkim karakteristikama objekta (preliminarnog snimanja), potrebno je prikupiti 

sledeće podatke: 

- Opis postojedeg stanja objekta: 

   1. karakteristike, dimenzije i opis trenutnog stanja delova omotača zgrade 

(zidovi, krov, prozori, vata, podrum, zidovi u nezagrevanim prostorijama), sastav 

svakog dela (materijal, izolacija, oprema), 

   2. detaljni opis postojećeg sistema grejanja, hlađenja, ventilacije, proizvodnje 

sanitarne tople vode i osvetljenja, 

   3. efikasnost postojeie opreme i 

   4. mere uštede energije koje se već primenjuju. 

- Raspored instalacija (postojećih, u izgradnji i odobrenih za izgradnju) grupisanih 

u rashladne sisteme, sisteme klimatizacije, korisnike. 

- Sugestije korisnika o renoviranju omotača zgrade, poboljšanju sistema za 

grejanje, hlađenje i klimatizaciju i poboljšanju efikasnosti zgrade. Komentari 

korisnika zgrade o postojećim temperaturama i udobnosti unutar zgrade. 

Могуће мeре за повећање  

енергетске ефикасности зграда 
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- Uobičajeno je da se podaci odnose na 12 uzastopnih meseci. Period od 12 

reprezentativnih meseci koji je odabran od rukovodstva koristiti kao referentnu 

godinu za dalja poređenja i proračune 

- Proračun toplotnih gubitaka zgrade, gubitaka usled izmene vazduha, ukupnih 

gubitaka, energetskih potreba, potrošnje energije na nivou celog objekta (sa 

procenom efikasnosti grejnog sistema) i primarne potrošnje energije u 

termoelektrani ili gradskoj toplani; 

- Izračunavanje stepen-dana; 

- Izračunavanje koeficijenta toplotnih gubitaka svakog dela omotača objekta: 

zidova, prozora (sa procenom infiltracije), krova, podruma; 

- Proradun opterećenja za hlađenje, ukoliko je to važno, s opisom tipa rashladne 

instalacije, potrebe za svežim vazduhom i primena toplotnog iskorišćenja; 

- Energetsku analizu sistema rasvete, koja će obuhvatiti: (a) opis svakog tipa 

(sijalice s užarenim vlaknom, fluorescentne cevi s elektromagnetnim prigušnicama) postojeće 

rasvete, lampi i armatura; (b) broj svakog tipa rasvetnih tela; (c) proračun potrošnje električne 

energije za svaki tip rasvete; (d) proračun uštede električne energije i poboljšanja ostalih 

parametara kvaliteta osvetljenja, koji se postižu zamenom sijalica s užarenim vlaknom i 

fluorescentnih cevi s elektromagnetnim prigušnicama fluorescentnim sijalicama s elektronskim 

balastom; 
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      - Identifikacija najboljeg rešenja za poboljšanje, za svaki deo omotada zgrade i 

sistema za grejanje, hladenje i klimatizaciju uz detaljan opis predloženog 

materijala i/ili opreme i načina primene u postojećim uslovima objekta; 

- Izračunavanje količina ušteđene energije za pojedinadne mere; 

- Izradunavanje troškova mera za uštedu energije: oprema, materijal, radovi, 

ukupni radovi; 

- Prikaz troškova uštede energije na osnovu dve cene energije: (a) postojeći način 

naplate energije od potrošača i (b) cena primarne energije kojaje zaista ušteđena 

u termoelektrani i gradskoj toplani; 

- Procena uticaja predloženih mera na životnu sredinu; 

- Visina investicije (zbir troškova organizacije i rukovodenja projektom, troškova 

za pripremne radove, troškova projektovanja i tehničke kontrole, tročkova javne 

nabavke, troškova za nabavku opreme, troškova za izvođenje radova, troškova 

kontrole i prijema objekta i dr); 

- Ukupna količina uštedene energije (kWh) na godišnjem nivou i novčanih 

sredstava prema trenutnoj ceni energenata/energiie; 
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- Procentualni iznos ušteđene energije; 

- Prost period otplate investicije; 

- Prioriieti koji će vlasnik objekta (upravni odbor) definisati saglasno 

  raspoloživim investicijama i u koordinaciji s eventualnim programima za 

rekonstrukciju, 

- Različte opcije koje će se definisati radi dobijanja kraćeg ili dužeg vemena 

otplate ulaganja, 

- Homogenost mera, na primer, ako objekat poseduje konkretnu toplotnu izolaciju, 

temperatura se može automatski regulisati. 

 

   Ukoliko se investicija finansira putem kreditnog arnžmana, potrebno je obaviti i 

analizu troškova i koristi projekta (tzv. Cost-Benefit analiza). 
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          Direktiva 2002/91/EC Evropskog parlamenta i Saveta o energetskoj efikasnosti zgrada, koja 

ima za cilj da promoviše poboljšanje energetske efikasnosti zgtada unutar zajednice, propisuje 

set zahteva  u odnosu na energetsku efikasnost zgrada, među kojima je i energetska 

sertifikacija zgrada. "Serffikat o energetskoj potrošnji zgrade" je sertifikat koji priznaju 

države članice ili pravno lice koje one imenuju i koji sadrži podatke o energetskoj eifikasnosti 

zgrade, izradunatoj prema usvojenoj metodologiji. 

    Države članice obezbeđuju uslove, kada se zgrade grade, prodaju ili izdaju, da se sertifikat o 

energetskoj efikasnosti dostavi vlasniku ili da ga vlasnik preda potencijalnom kupcu ili stanaru. 

     Sertifikat o energetskoj efikasnosti zgrada sadrži referentne vednosti, kao što su važeći 

zakonski standardi i reperi (uporedne vrednosti) kako bi se korisnicima omogućilo da uporede i 

ocenjuju energetsku efikasnost zgrade. Sertifikat sadrži i preporuke za ekonomično poboljšanje 

energetske eflrkasnosti. 

    Cilj seriifitata ja ograničen na pružanje informacija, a o bilo kakvim dejstvima ovih sertifikaia u 

smislu zakonskih postupaka ili drugog, odlučivaće se u skladu sa nacionalnim propisima. 

Sve zgrade s ukupnom korisnom podnom površinom preko 1.000m2 koje koriste javna uprava i 

instituciji, koje pružaju javne usluge velikom broju osoba, treba da imaju na istaknuiom i jasno 

vidljivom rnestu postavljene energetske sertifikate koji nisu stariji od 10 godina (važnost 

sertifikata je l0 godina). 
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ТИП МЕРЕ КОНКРЕТНЕ МЕРЕ НИВО АНАЛИЗЕ 

Мере 

домаћинског 

управљања 

енергијом 
 

Затварање врата и прозора у просторијама које се греју/ хладе 

Искључивање грејања или хлађења ноћу и када нема никога 

Избегавање заклањања и покривања грејних тела завесама... 

Проветравање зграде у летњем периоду током ноћи 

Временско оптимизовање грејања и припреме топле воде, 

Смањивање собне температуре за 1°C у сезони грејања и 

Подешавање хлађења на мин 26°C у сезони хлађења 

Прелиминарно 

снимање 

Ниско  

буџетске  

мере 

 

Уградња регулационих вентила у систем развода топ. енергије 

Одржавање грејних тела у просторијама (замена, поправке и др.)  

Уградња термостатских вентила на грејним телима 

Уградања клапни у котловским каналима димних гасова, 

Изолација цеви, арматуре и резервоара, 

Уградња високо-учинских пумпи за топлу воду, 

Детаљно снимање 

Високо-

буџетске мере 

Прелазак са грејања електричном ен. на грејање другим енергентом 

Прелазак са парног на топловодно грејање,  

Замена котла или ложишта,  

Рекуперација топлоте димних гасова котла економајзер),  

Инсталација топлотне пумпе(тип ваздух-ваздух или гео-термалне). 

Детаљно снимање 
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- Прелазак са грејања на електричну енергију на друге видове енергије 

- Замена сијалица у домаћинствима и пословним објектима.  

- Доношење нових прописа о спољним пројектним температурама. 

- Доследна примена нових стандарда за грађевинске објекте 
Потребно је усвојити максималну дозвољену вредност финалне енергије за грејање зграда од 100 kWh/м2 

годишње и пројектанта обавезати да се топлотно физичким карактеристикама та вредност задовољи.  

- Прелазак са паушалног на обрачун за грејање и припрему топле воде 

према мерењу потрошње топлотне енергије.  

- Оснивање подстицајних фондова за побољшање топлотне заштите 

постојећих стамбених зграда. 

- Замена прозора 

- Побољшања изолације зидова објеката 

- Доношење прописа о обавези градитеља нових и власника постојећих 

зграда да прибаве Сертификат о енергетској ефикасности зграде. 

- За нове зграде, које ће се грејати из система даљинског или централног 

грејања, увести обавезу припреме ТПВ у подстаницама и котларницама 

ових система. 
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Опис 

Ефекат годишње 

уштеде енергије 

(снаге) 

Финансијски ефекат 
Очекивана 

инвестиција 

Очекивани прост 

период отплате 

[милиона евра] [милиона евра] [година] 

Прелазак са грејања на електричну 

енергију 
1.500 GWh 60 Непозната - 

Замена сијалица у домаћинствима 

и пословним објектима 
701 GWh 28 18,00 8 месеци 

Доношење нових прописа о 

спољним пројектним 

температурама 

1290 GWh 38,7 - - 

Доследна примена JUS U Ј5.600 из 

1987. године 
4500 GWh 153,4 - - 

Прелазак са паушалног на обрачун 

за грејање и припрему ТПВ према 

мерењу потрошње топлотне 

енергије 

1290 GWh 38,7 
Из текућег 

одржавања 
- 

Замена прозора 740GWh 25,47 226,20 8,9 

Побољшање изолације 350 GWh 12 83,90 

Увођење обавезе прибављања 

сертификата енергетске 

ефикасности зграде. За нове зграде 

до техничког пријема а за старе 

накнадно и временски орочено. 

- - - - 
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Топлотне зоне зграде - пројектни услови 

• Приликом пројектовања зграде врши се топлотно 

зонирање, односно груписање грејаних просторија 

према унутрашњој пројектној температури.  

• Грејане просторије на исту унутрашњу пројектну 

температуру (до 4К разлике) одвојене су термичким 

омотачем од: 

– спољашњег простора и 

– негрејаног простора / друге топлотне зоне. 

• Унутрашња пројектна температура одређује се према 

намени просторија, а у складу са условима за 

постизање термичког комфора према стандардима 
SRPS EN 15251:2007 и SRPS EN 7730:1994. 
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Степен одевености 
     Јединица бездимензионалног отпора пролазу топлоте кроз одећу је 

       1 clo = 0,155 m2K/W (један кло).  

Врста одеће Rcl  (clo) fcl (-) 

Нага особа 0,0 1,00 

Шортс 0,1 1,00 

Веома лака одећа (шортс, лака кошуља – кратак 

рукав, лаке памучне чарапе и сандале) 
0,3-0,4 1,05 

Лака радна одећа (лаки памучни доњи веш, танке 

панталоне, памучна кошуља, памучне или 

вунене чарапе и лаке ципеле) 

0,6 1,10 

Типично пословно одело (Памучни доњи веш, 

кошуља, панталоне, сако, кравата, чарапе и 

ципеле) 

1,0 1,15 

Типично пословно одело са лаким капутом 1,5 1,15 

Тешка вунена одећа са јакном (поларна) 3,0-4,0 1,30-1,50 

fcl (-) – степен одевености за поједине комплете одеће 
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Степен физичке активности 
     Као мера физичке активности човека уведена је јединица met и она 

одговара одавању топлоте човека од 1 met = 58,2 W/m2 површине тела. 
Просечна површина коже одраслог човека износи 1,8 m2.  

Активност 
Одавање топлоте 

met W 

спавање 0,7 75 

седење 1,0 105 

ходање брзином 3,2 km/h 2,0 210 

ходање брзином 6,4 km/h 3,8 400 

канцеларијски рад 1,0 – 1,4  105 – 150  

спремање куће 2,0 – 3,4 210 – 355  

плесање 2,4 – 4,4  250 – 460  

кошарка 5,0 – 7,6 580 – 800  

максимална (краткотрајна) 11,5 1200 
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Унутрашња пројектна температура 

• Унутрашња пројектна температура се одређује према намени 
просторија.  

• Намена просторије говори о томе којом се активности баве људи у 
одређеној просторији и каква је њихова одевеност. 

• Под унутрашњом пројектном температуром се обично подразумева 
температура ваздуха мерена у средини просторије на одређеној 
висини од пода, практично у зони боравка људи. 

• Унтрашња пројектна температура има различите вредности за зимски и 
летњи период за исту просторију у згради.  

• Током зимског периода (трајања грејне сезоне) одевеност људи је 
прилагођена спољним условима, а током боравка у затвореном 
простору углавном има вредност која одговара приближно 1 clo.  

• За летњи период, када је потребно хлађење простора, унутрашња 
пројектна температура има вишу вредност, у односу на период 
грејања, и такође је прилагођена спољним условима и мањом 
одевеношћу која се креће око вредности од 0,5 clo.   
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Модел топлотне равнотеже (1) 

• Према стандарду SRPS EN ISO 7730 уводе се индекси којима се 
оцењује угодност боравка у просторији. PMV индекс (енгл. 
Predicted Mean Vote) предвиђа како ће група људи оценити 
угодност боравка у просторији. Код одређивања PMV индекса 
физиолошки одзив терморегулационог система особе повезан је 
са статистичким вредновањем термичке угодности гласовима 
прикупљеним од најмање 1300 испитаника.  

• Ниво угодности вреднује се на скали од 7 тачака (од -3 до +3). 
Група испитаника одређује бројевима на скали свој субјективан 
осећај термичке угодности.  

• Када је познат PMV индекс, могуће је одредити PPD (енгл. 
Predicted Percentage of Dissatisfied) индекс који предвиђа 
проценат незадовољних особа у некој просторији. Одређује се 
помоћу једноставног математичког израза као функција од PMV 
индекса:  

PPD =100 − 95-e (0,03353PMV 4 +0,2179PMV 2 ) [%]  
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Модел топлотне равнотеже (2) 

• Предвиђање PMV индекса је релативно сложен математички поступак, 
који се спроводи према једначинама датим у поменутом стандарду. 
Једноставнији начин одређивања PMV индекса је очитавањем 
вредности из таблица за релативну влажност ваздуха 50% и различите 
температуре ваздуха, брзине струјања, нивоа физичке активности и 
одевености.  
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Категорија термичког комфора 

Категорија Критеријум угодности Минимална/максимална температура 

PPD 

% 

PMV 

- 

Зима (1,0 clo i 1,2 met) 

oC 

Лето (0,5 clo i 1,2 met) 

oC 

I  6 -0,2  PMV +0,2 21 25,5 

II  10 -0,5  PMV +0,5 20 26 

III  15 -0,7  PMV +0,7 18 27 
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Извори енергије  
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Примарна и финална енергија  

     Primarna energlja odnosi se na sve tipove energije stvorene ili direktno dobijene 

iz prirodnlh resursa. Primorna energija može da se podeli na dve grupe: 

- Obnovljiva (solarna energija, vetar, geotermalna energija, energija plime i oseke, 

biomasa) 

- Neobnovljiva (fosilna goriva: sirova nafta, ugalj, prirodni gas, Iož-ulje, škriljac, itd.) 

Sadržaj primarne energije uopšte se izražava u toe (tona ekvivalentrie nafte). 

Sadržaj primarne energije svih goriva može da se pretvori u toe na osnovu faktora 

pretvaranja: 

 

 1 toe = 41868 MJ = 11630 kwh = 11,63 MWh ili 

              1 toe = 41870 MJ = 11630 kwh = 11,63 MWh 

 

      Finalna energija odnosi se na oblik energije koju potrosači kupuju ili primaju za 

korišćenje u svojim aktivnostima. 

Industrlja koristi finalnu energiju za razne usluge poput pogona eilektričnih motora, 

hlađenja, transporta, rasvete, proizvodnje komprimovanog vazduha, proizvodnje 

toplote za sopstvenu upotrebu ili za prodaju, itd.  
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Примарна енергија и трансформација  

• Примарном енергијом се сматра она енергија која је садржана у 
енергенту (носиоцу енергије, као што је хемијска енергија горива).  

• Секундарна енергија је добијена енергетском трансформацијом из 
примарне енергије и представља примарну енергију умањену за губитке 
претварања (нпр. електрична енергија произведена сагоревањем горива у 
термоелектрани).  

• Финална (или непосредна) енергија је она енергија која долази до крајњег 
корисника (секундарна енергија умањена за губитке припреме и 
транспорта). Коначно, корисна енергија је она која је утрошена за 
задовољавање потреба крајњих корисника (коначна енергија умањена за 
губитке претварања код корисника).  

• Претварање (трансформација) енергије: природни облици енергије могу 
се директно користити или се преко уређаја за трансформацију могу 
претварати у корисне облике, најчешће у механичку или топлотну 
енергију. Ту се може говорити о примарној, секундарној, финалној и 
корисној енергији.  
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Облици енергије и трансформација у 

корисну (финалну) енергију 
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Конверзија финалне у  

потребну примарну енергију 

• Збир укупне енергије за грејање, 

хлађење, вентилацију, припрему СТВ и 

осветљење, укључујући и губитке у 

техничким системима и енергију за рад 

помоћних система (пумпе, вентилатори, 

погони вентила итд.), множи се 

одговарајућим фактором како би се 

одредила потребна примарна енергија. 

• Груписање појединих видова утрошене 

енергије у згради врши се према извору 

снабдевања (нпр. топлота за грејање из 

сагоревања гаса у котлу, топлота за 

припрему СТВ из електричне енергије, 

топлота хлађења из електричне 

енергије - уз коефицијент хлађења 

расхладног урађаја који се користи. 

Табела са факторима претварања 

у примарну енергију  

Енергент 

Фактор 

претварањ

а 

Уље за ложење 1,2 

Гас 1,1 

Угаљ 1,3 

Дрвена биомаса 0,1 

Електрична 

енергија 

2,5 

Даљинско грејање 

на фосилна горива 
1,8 

Даљинско грејање 

са когенерацијом 1,0 
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Конверзија финалне у  

потребну примарну енергију 
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• Електрична енергија из ТЕ   топлота, fprim = 3 - 4 

• Структура производње електричне енергије у Републици Србији: 

• 71% - термоелектране, 

• 28% - хидроелектране,                                                     fprim = 2,5 

• 1% - остали извори (претежно когенерација).  

На пример, степен корисности извора који користи чврсто гориво:  
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Хвала вам на пажњи 
 

mladens@masfak.ni.ac.rs 

mtodorovic@mas.bg.ac.rs  
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