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ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА 

Инжењерска комора Србије 

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ  
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА 

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 
 

 Законом о енергетици је прописано обавезно мерење испоручене топлотне енергије. 
 Правилником о енергетској ефикасности зграда дефинише се мерење потрошње 

енергије за грејање као мера за повећање енергетске ефикасности у зградама (“Сл. 
Гласник РС": бр. 61/2011, члан 13). 

 Законом о ефикасном коришћењу енергије (“Сл. Гласник РС": бр. 25/2013, члан 47, 
став 1) се каже: „Надлежни органи јединица локалне самоуправе дужни су да у 
тарифни систем за услуге даљинског грејања, укључе као један од елемената за 
обрачун цене услуге грејања и измерену, односно стварно предату количину 
топлотне енергије.» 

 Чланом 50 и 51. овог закона дефинише се: 
 Постављање уређаја за регуалацију и мерење предате енергије за сваки део 

објекта који представља засебну целину (стан, локал...) 
 за контролисану регулацију предаје топлотне енергије на сваком поједином 

грејном телу; 
 Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца 

топлотном енергијом (“Сл. Гласник РС": бр. 63/2015) од стране Владе Републике 
Србије је обавезујућа за све системе даљинског грејања и њихове јединице локалне 
самоуправе, које су уједно њихови оснивачи и власници. 
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НОВА РЕГУЛАТИВА ЕУ 
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 Директива EU 2018/844 Европског парламента и већа о измени Директиве 
2010/31/EU o енергетским прфомансама зграда и Директиве 2012/27/EU о 
енергетској ефикасности. 

 
 Претходним Директивама је дефинисано да свака Држава чланица EU треба:  
 да обезбеди мераче за утрошену енергију (електрична, природни гас, топлотна, 

припрема топле самитарне воде);  
 да обезбеди да се у стамбеним зградама поставе индивидуални мерачи за 

утрошену топлотну енергију за сваку стамбену јединицу;  
 да обезбеди мерач утрошене топлотне енергије за објекат који се поставља на 

улазу у објекат, уколико се објекат снабдева преко система за даљинско 
снабдевање топлотном енергијом;  
 да обезбеди постављање делитеља топлоте (алокатора) на сваком грејном телу, 

уколико није могуће обезбедити мерење утрошка топлотне енергије за сваки 
стан засебно. 

   
 Директивом EU 2018/844 предвиђају се мере за побољшање финансијских 

услова за улагање у енергетску ефикасност на тржишту, у циљу смањења 
емисије CO2 и потрошње финалне енергије. 



ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА 

Инжењерска комора Србије 

МЕРЕЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПС 

• У модернизованим топлотним 
подстаницама у РС уграђени су 
мерачи утрошка топлотне енергије 
који омогућују мерење утрошене 
топлотне енергије објекта. 
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ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА 

Инжењерска комора Србије 

МЕРЕЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПС 

• Мерачи утрошка топлотне енергије раде на принципу мерења протока воде, 
као и мерења температуре воде у разводној и повратној цеви. 
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ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА 
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МЕРЕЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПС 

 Мерна једниница бележи вредности протока и температура воде у разводу и 
поврату и рачуна тренутно ангажовану снагу (топлотни учинак) P (kW),  према: 
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)( prWW ttcmP −⋅⋅=
•

где су: 

        - масени проток воде кроз систем, 
cW     - специфични топлотни капацитет воде (средњи за задати опсег температура), 
tr      - температура воде у разводу и 
tp      - температура воде у поврату. 

•

Wm

 Интеграљењем топлотног учинка у времену добија се податак о преузетој 
количини топлоте за грејање Q (kWh).  

 Временски корак бележења измерених вредности може се подешавати.  
 У сваком тренутку може се вршити очитавање тренутног топлотног учинка, 

максималног топлотног учинка, као и вредност утрошене топлоте. 
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МЕРЕЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПС 

 На дијаграму је приказан ток спољне температуре ваздуха, као и промена 
ангажоване топлотне снаге током 24 часа, на примеру објекта из Суботице. 
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 Површина испод црвене линије одговара вредности утрошене топлотне 
енергије за грејање у току једног дана. 
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МЕРЕЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПС 
(ПРВИ СТЕПЕН РЕГУЛАЦИЈЕ) 

 Клизни дијаграми рада котларница према Правилима о раду ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш – промена температура воде у зависности од спољних услова за 
важећи температурни режим. Клизним дијаграмом дефинише се први степен 
регулације температуре, односно режим рада постројења у зависности од 
спољне температуре. 

9 

 Први и други дијаграм је за топлотну подстаницу  са индиректном изменом 
топлотне енергије (примар - 110/700C, 110/750C) трећи је са директном 
изменом топлотне енергије (секундар 80/600C) 
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МЕРЕЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПС 
(ДИЈАГРАМ РАДА АУТОМАТИКЕ-ЛОКАЛНИ ДИЈАГРАМ) 
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 Технолошка шема топлотне подстанице (табела и дијаграм грејања дати су за 
зграду енергетског разреда  D) 

 Легенда: SS-спољни сензор (мери спољну температуру (tsp); CS-цевни сензор 
(мери (ti) измерену температуру); EMV-електромоторни вентил; KG-
контролер грејања; CP-циркулационе пумпе; R-радијатори; CAL-
калориметар. 
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МЕРЕЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПС 

 На претходној шеми приказан је принцип рада аутоматике топлотне 
подстанице. На пример потребно је да у просторији стана имамо сталну собну 
температуру од 220C увек, без обзира на спољну температуру.  

 Кривом грејања можемо објаснити систем управљања и контроле грејања на 
следећи начин: спољни сензор (SS) мери спољну температуру (tsp); према 
табели криве грејања (KG) за спољну температуру (tsp) може се израчунати 
температура улазне воде у радијаторима (tz), цевни сензор (CS) мери тренутну 
температуру улазне воде у радијаторима (ti). Регулација задате температуре 
постиже се кривом грејања отварањем и затварањем електомоторног вентила 
(нпр. измерена је ti=550C  која је мања од tz=590C за tsp=-50C , кривом грејања 
отвори се електромоторни вентил и након извесног времена постигне се  ti= tz: 
уколико је ti=580C  већа од задате tz, онда кривом грејања (KG) се 
електромоторни вентил мало притвори; и уколико је ti=590C  једнака задатој 
температури tz, електромоторни вентил (EMV) остаје у истом положају. 

 Калориметром у топлотној подстаници се мери потрошња испоручене енергије 
(мери се проток, температуре одлазне и долазне воде и врши прорачун 
потрошње у kWh). 
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РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 
ТОПЛОТНИМ ПОДСТАНИЦАМА 

 У РС се испоручена топлотна енергија мери у топлотним подстаницама. 
 Садашње модерне топлотне подстанице садрже поред мерача утрошене 

топлотне енергије и комби вентил са актуаторима, софтвере, циркулационе 
пумпе са фреквентном регулацијом броја обртаја, као и осталу мерну и запорну 
арматуру. 
 Просечна потрошња у згардама у Нишу у периоду од 2013. године до 2018. 

године износи 120 kWh/m2god. 
 Просечна потрошња у згарадма у периоду пре спровођења мера енергетске 

ефикасности износила је око 175  kWh/m2god. 
 У Нишу се мери утрошена топлотна енергија од 2013. године.  
 Велика потрошња топотне енергије пре спровођења мера за побољшање 

енергетске ефикасности је углавном била због лошег квалитета столарије, 
непостојање топлотне изолације, урегулисаности инсталације... 
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НОВИ ТАРИФНИ СИСТЕМ 

 Приликом израде Уредбе о утврђивању методологије за 
одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом Влада 
РС од 2015. године је проценила да досадашњи начин обрачуна путем тзв 
„једноделне“ тарифе где се вредност изражавала према m2 односно kWh, 
не приказује јасно трошкове у производњи, дистрибуцији и снабдевању 
топлотном енергијом. Овом Уредбом усвојено је решење тзв „дводелне“ 
тарифе, односно тарифе „енергија“ и тарифе „површина“ или 
„инсталисана снага“. Установљена је и тарифа „очитавање“ које се односи 
на трошкове очитавања уређаја за расподелу трошкова топлотне енергије 
са заједничког мерног места. 
 Подела крајњих купаца према намени коришћења простора, 
извршена је на две тарифне групе и то на стамбени и пословни простор.  
 Однос тарифа између стамбеног и пословног простора прописан 
је у интервалу од 1 до максималних 1,25. 
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ЈЕДНОДЕЛНИ И ДВОДЕЛНИ ТАРИФНИ СИСТЕМИ 
ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА 

 Потрошачи који имају уграђене мераче утрошка топлотне енергије 
у топлотним подстаницама плаћају према измереној количини топлотне 
енергије. Постоји једноделни и дводелни тарифни систем за обрачун цене 
грејања.  
 Једноделни тарифни систем представља цену грејања која је 
приказана само преко варијабилног дела рачуна. На пример приликом 
обрачуна цене грејања 2013. године за једноделни тарифни систем, 
одређено је да цена буде око 9,5 din/kWh. Дводелни или двокомпонентни 
тарифни систем представља цену грејања која је одређена фиксним 
делом рачуна (din/kWh инсталисане снаге или din/m2 грејне површине) и 
варијабилним делом рачуна (приказује трошкове енергената за 
производњу и дистрибуцију). Прва цена варијабилног дела рачуна (у 
двокомпонентном тарифном систему) је била око 7,5 din/kWh, а за фиксни 
део рачуна је била око 29 din/m2. 
 Топлотна енергија за потрошаче који немају уграђене мераче 
утрошка топлотне енергије наплаћује се паушално, односно по m2 грејног 
простора.  
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НАПЛАТА ПРЕМА ИЗМЕРЕНОЈ ПОТРОШЊИ У СВАКОМ СТАНУ 
 Свака топлотна подстаница система за даљинско снабдевање топлотном енергијом 

садржи мерач утрошка топлотне енергије за објекат.  
 Мерење утрошене топлотне енергије потрошача (стамбене јединице, локала...) се 

најефикасније постиже постављањем мерача утрошка топлотне енергије у спратном 
ормарићу у објекту. Уколико није могуће на тај начин извршити мерење, онда се 
уграђују делитељи топлоте на сваком грејном телу у стамбеној или пословној јединици 
објекта. Преко делитеља се врши расподела утрошене енергије очитане на мерачу - по 
грејним телима. 

 Испоручилац топлотне енергије дефинише услове уградње опреме за индивидуално 
мерење топлотне енергије као и начин расподеле очитане вредности. 
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ПОЗИТИВНА ИСКУСТВА 
 Стамбена зграда са најмањом потрошњом енергије У Нишу је објекат у Ул. Радоје Дакића 

бр. 41 као и све остале зграде примљене после 2012. године.  Примена тарифног система 
наплате утрошка топлотне енергије се врши од почетка грејне сезоне 2013/14. 
Модернизовано је 550 ПС. За квалитетно изграђене станове (прописно уграђени прозори,  

       сви радијатори имају  
       термостатске вентиле, власници 
       плаћају  грејање за сваки месец 
       према измереној потрошњи,  

      постиже се смањење потрошње 
       енергије за око 30 % прве грејне  
       сезоне). 
        Потрошња за ново изграђене  
       објекте у Нишу износи просечно  
        40 kWh/m2 (200 дин/m2). 

       

 
 

       Грејна сезона Специфична    
потрошња  
 kWh/m²god. 

       2013/14                   115 
       2014/15                   123 
       2015/16                   114 
       2016/17                   128 
Просечна потрошња у 
Нишу     2013/17 

                120 
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