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САДРЖАЈСАДРЖАЈ ПРЕДАВАЊАПРЕДАВАЊА

EEнергетскнергетскaa ефикаснефикаснooстст зградазграда
УсловиУслови комфоракомфора
ЕнергетскаЕнергетска ефикасностефикасност
ОдрживиОдрживи развојразвој ии одрживаодржива градњаградња
ЕнергетскаЕнергетска ефикасностефикасност зградазграда
МеђуусловљеностМеђуусловљеност природнеприродне ии грађенеграђене срединесредине
ПравнаПравна регулативарегулатива енергетскеенергетске ефикасностиефикасности
ОсновниОсновни појмовипојмови дефинисанидефинисани ЗаконимаЗаконима ии ПравилницимаПравилницима
ЗаконЗакон оо планирањупланирању ии изградњиизградњи ((основниосновни појмовипојмови))
ПравилникПравилник оо енергетскојенергетској ефикасностиефикасности зградазграда ((основниосновни појмовипојмови))
ОпштиОпшти условиуслови енергетскеенергетске ефикасностиефикасности објекатаобјеката
ПоступакПоступак изградњеизградње енергетскиенергетски ефикаснихефикасних зградазграда
ЗакључциЗакључци
ПрепорукеПрепоруке
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ДефиницијаДефиницијаДефиницијаДефиницијаДефиницијаДефиницијаДефиницијаДефиниција енергетскиенергетскиенергетскиенергетскиенергетскиенергетскиенергетскиенергетски ефикаснеефикаснеефикаснеефикаснеефикаснеефикаснеефикаснеефикасне зградзградзградзградзградзградзградзградee
Зграда која троши минималну количину енергије уз обезбеђење
потребних услова комфора, са минималним загађењем животне
средине и са малим финансијским трошковима.

ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

Зграде које буду имале већи енергетски

ниво имаће већу тржишну вредност.
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ЕкономскаЕкономскаЕкономскаЕкономскаЕкономскаЕкономскаЕкономскаЕкономска ефикасностефикасностефикасностефикасностефикасностефикасностефикасностефикасност зградазградазградазградазградазградазградазграда
Енергетски ефикасна зграда је и економски ефикасна зграда. 
Троши мање енергије од стандардне куће. 
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ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗГРАДА

ПотрошњаПотрошњаПотрошњаПотрошњаПотрошњаПотрошњаПотрошњаПотрошња енергијеенергијеенергијеенергијеенергијеенергијеенергијеенергије зазазазазазазаза грејањегрејањегрејањегрејањегрејањегрејањегрејањегрејање
нананананананана годишњемгодишњемгодишњемгодишњемгодишњемгодишњемгодишњемгодишњем нивоунивоунивоунивоунивоунивоунивоунивоу
1. конвенционална кућа - 180 kWh/m²
2. нискоенергетска кућа - 50 kWh/m²
3. пасивна кућа - 15 kWh/m²
4. енергетски нулта кућа - 0 kWh/m²

ZZZZZZZZееееееееrrrrrrrrоооооооо ЕЕЕЕЕЕЕЕnergy nergy nergy nergy nergy nergy nergy nergy BuildingBuildingBuildingBuildingBuildingBuildingBuildingBuilding
зграда која је способна да сама
створи сву потребну енергију

15

50

180

0

kWh/m²

1.        2.          3.          4.



ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ

ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА

Инжењерска комора Србије
5

ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

ПотрошњаПотрошња енергијеенергије нана годишњемгодишњем
нивоунивоу израженаизражена попо јединицијединици кориснекорисне
површине објекта је кључни показатељ
његове енергетске ефикасности
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ИнвестицијаИнвестицијаИнвестицијаИнвестицијаИнвестицијаИнвестицијаИнвестицијаИнвестиција зазазазазазазаза грађењеграђењеграђењеграђењеграђењеграђењеграђењеграђење енергетскиенергетскиенергетскиенергетскиенергетскиенергетскиенергетскиенергетски ефикаснеефикаснеефикаснеефикаснеефикаснеефикаснеефикаснеефикасне зградезградезградезградезградезградезградезграде
Већа je 10% од инвестиције грађења стандардне куће, али се
после 8 година трошкови изједначавају, а током времена смањују.

ЕкономскиЕкономскиЕкономскиЕкономскиЕкономскиЕкономскиЕкономскиЕкономски критеријумикритеријумикритеријумикритеријумикритеријумикритеријумикритеријумикритеријуми градњеградњеградњеградњеградњеградњеградњеградње
Постоје следећи најзначајнији економски критеријуми градње: 
• цена изградње, 
• цена локације,
• цена опремања, 
• тржишна цена готовог објекта

ЕнергетскаЕнергетскаЕнергетскаЕнергетскаЕнергетскаЕнергетскаЕнергетскаЕнергетска ефикасностефикасностефикасностефикасностефикасностефикасностефикасностефикасност почињепочињепочињепочињепочињепочињепочињепочиње дададададададада утичеутичеутичеутичеутичеутичеутичеутиче нананананананана ценеценеценеценеценеценеценецене некретнинанекретнинанекретнинанекретнинанекретнинанекретнинанекретнинанекретнина
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ИнвестицијаИнвестиција заза грађењеграђење енергетскиенергетски ефикаснеефикасне зградезграде
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УсловиУслови комфоракомфора су сви они услови у згради у којима се нека

особа осећа угодно. Могу бити: топлотни, ваздушни, 
светлосни/визуелни, звучни, просторни и естетски.

04/04/2013

УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ КОМФОРАМФОРАМФОРАМФОРА
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УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ КОМФОРАКОМФОРАКОМФОРАКОМФОРА

ТоплотниТоплотниТоплотниТоплотниТоплотниТоплотниТоплотниТоплотни комфоркомфоркомфоркомфоркомфоркомфоркомфоркомфор представља психолошко стање које одговара
угодном осећају топлотних услова у простору, односно, којима је
постигнута топлотна равнотежа организма.

ОбјективниОбјективниОбјективниОбјективниОбјективниОбјективниОбјективниОбјективни параметрипараметрипараметрипараметрипараметрипараметрипараметрипараметри топлотногтоплотногтоплотногтоплотногтоплотногтоплотногтоплотногтоплотног комфоракомфоракомфоракомфоракомфоракомфоракомфоракомфора
температура ваздуха, средња температура зрачења површина, 
брзина кретања ваздуха и влажност ваздуха.

04/04/2013
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МереМереМереМереМереМереМереМере зазазазазазазаза постизањепостизањепостизањепостизањепостизањепостизањепостизањепостизање топлотногтоплотногтоплотногтоплотногтоплотногтоплотногтоплотногтоплотног комфоракомфоракомфоракомфоракомфоракомфоракомфоракомфора

АрхитектонскоАрхитектонскоАрхитектонскоАрхитектонско – грађевинскеграђевинскеграђевинскеграђевинске меремеремеремере
• правилно димензионисање елемената омотача
• заштита од сунчевог зрачења
• коришћење термичке масе
• пасивно, природно ноћно хлађење
• топлотно зонирање зграде
• обликовање зграде
• постављање сенила или застора у периоду прегревања

(спречавање утицаја директног сунчевог зрачења).

УвођењеУвођењеУвођењеУвођење вештачкихвештачкихвештачкихвештачких системасистемасистемасистема грејањагрејањагрејањагрејања ииии хлађењахлађењахлађењахлађења
КоришћењеКоришћењеКоришћењеКоришћење енергетскиенергетскиенергетскиенергетски ефикаснихефикаснихефикаснихефикасних уређајауређајауређајауређаја

ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

04/04/2013

УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ КОМФОРАМФОРАМФОРАМФОРА
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ВВВВВВВВаздушниаздушниаздушниаздушниаздушниаздушниаздушниаздушни комфоркомфоркомфоркомфоркомфоркомфоркомфоркомфор представља услове којима се обезбеђује
потребна количина чистог ваздуха односно квалитет ваздуха
који је без ризика по здравље корисника у згради

04/04/2013

УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ КОМФОРАМФОРАМФОРАМФОРА
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04/04/2013

ОсновниОсновниОсновниОсновниОсновниОсновниОсновниОсновни параметрипараметрипараметрипараметрипараметрипараметрипараметрипараметри ваздушногваздушногваздушногваздушногваздушногваздушногваздушногваздушног комфоракомфоракомфоракомфоракомфоракомфоракомфоракомфора
•• квалитетквалитет ваздухаваздуха уу спољашњојспољашњој срединисредини
•• квалитетквалитет ваздухаваздуха унутарунутар објектаобјекта

МереМереМереМереМереМереМереМере зазазазазазазаза постизањепостизањепостизањепостизањепостизањепостизањепостизањепостизање ваздушногваздушногваздушногваздушногваздушногваздушногваздушногваздушног комфоракомфоракомфоракомфоракомфоракомфоракомфоракомфора

специфичностспецифичностспецифичностспецифичност архитектуреархитектуреархитектуреархитектуре
• обезбеђење природне и попречне вентилације
• омогућавање контроле вентилације како би се спречила промаја

системсистемсистемсистем зазазаза контролуконтролуконтролуконтролу квалитетаквалитетаквалитетаквалитета ваздухаваздухаваздухаваздуха
• уградња система вештачке вентилације са

прописаним бројем измена на час,
• довођење свежег ваздуха принудном вентилацијом

УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ КОМФОРАМФОРАМФОРАМФОРА
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ССССССССветлосниветлосни комфоркомфор (визуелни) представља услове који омогућавају

добро виђење, тачно и брзо опажање уз минимално напрезање очију.

04/04/2013

УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ КОМФОРАМФОРАМФОРАМФОРА
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ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

04/04/2013

ОсновниОсновниОсновниОсновниОсновниОсновниОсновниОсновни параметрипараметрипараметрипараметрипараметрипараметрипараметрипараметри светлосногсветлосногсветлосногсветлосногсветлосногсветлосногсветлосногсветлосног комфоракомфоракомфоракомфоракомфоракомфоракомфоракомфора
Количина, квалитет, боја и могућност регулације светлости
у зависности од намена просторија. 

МереМереМереМереМереМереМереМере светлосногсветлосногсветлосногсветлосногсветлосногсветлосногсветлосногсветлосног комфоракомфоракомфоракомфоракомфоракомфоракомфоракомфора

увођењеувођењеувођењеувођење природногприродногприродногприродног светласветласветласветла
• организацијом и оријентацијом отвора на фасадама
• постављањем сенила и застора на фасадама
• регулисањем осветљености у зависности од

интезитета дневне светлости и присуства корисника у просторији. 

обезбеђењеобезбеђењеобезбеђењеобезбеђење вештачкогвештачкогвештачкогвештачког светласветласветласветла
• минималним коришћењем вештачког осветљења
• коришћењем енергетски ефикасних светиљки

УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ КОМФОРАМФОРАМФОРАМФОРА
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ЗЗЗЗЗЗЗЗвучнивучни комфоркомфор представља услове у којима је ниво буке у

просторији такав да не изазива осећај непријатности.

04/04/2013

УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ КОМФОРАМФОРАМФОРАМФОРА

ЗвучниЗвучниЗвучниЗвучни комфоркомфоркомфоркомфор се постиже: 
• смањењем унутрашње буке
• смањењем преношења звука из једне у другу просторију
• смањењем преноса звука из спољашње средине у унутрашњу
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ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

04/04/2013

ИзвориИзвориИзвориИзвориИзвориИзвориИзвориИзвори букебукебукебукебукебукебукебуке уууууууу објектуобјектуобјектуобјектуобјектуобјектуобјектуобјекту
СпољашњиСпољашњиСпољашњиСпољашњи извориизвориизвориизвори букебукебукебуке::::

• природни утицаји (ветар, град) 
• створени утицаји (саобраћај, деца на игралишту...)

УнутрашњиУнутрашњиУнутрашњиУнутрашњи извориизвориизвориизвори букебукебукебуке::::
• инсталације и опрема (лифт, цеви...)
• рад уређаја у просторији (машина, миксер, усисивач...)
• корисници (гласан говор, плач бебе)

МереМереМереМереМереМереМереМере заштитезаштитезаштитезаштитезаштитезаштитезаштитезаштите одододододододод букебукебукебукебукебукебукебуке
• правилан избор локације објекта
• постављање заштитног зеленила
• правилна организација унутрашњег простора
• примена адекватних изолационих материјала

УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ КОМФОРАМФОРАМФОРАМФОРА
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ППППППППросторниросторниросторниросторниросторниросторниросторниросторни комфоркомфоркомфоркомфоркомфоркомфоркомфоркомфор представља услове који омогућавају несметано
функционисање, кретање и обављање одређених функција

04/04/2013
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ЕЕЕЕЕЕЕЕстетскистетски комфоркомфор је услов који омогућава пријатност корисницима. 
Зависи од многих фактора (култура, традиција, обичаји...) 

ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА
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ДефиницијаДефиниција енергетскеенергетске ефикасностиефикасности

Квалитетан и рационалан начин коришћења енергије.

УзроциУзроциУзроциУзроциУзроциУзроциУзроциУзроци неопходностинеопходностинеопходностинеопходностинеопходностинеопходностинеопходностинеопходности постизањапостизањапостизањапостизањапостизањапостизањапостизањапостизања енергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетске ефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасности
• Смањење количине необновљивих извора енергије

(чврсто гориво - угаљ, течно гориво - нафта, природни гас)
• Прекомерна експлоатација необновљивих извора енергије
• Светска демографска експлозија
• Неконтролисано ширење насељених територија
• Неконтролисани индустријски развој
• Смањење природне средине
• Загађење природне средине
• Ремећење природне равнотеже

ЕНЕРГЕТСКАЕНЕРГЕТСКАЕНЕРГЕТСКАЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТЕФИКАСНОСТЕФИКАСНОСТЕФИКАСНОСТ
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04/04/2013

ПоследицеПоследицеПоследицеПоследицеПоследицеПоследицеПоследицеПоследице коришћењакоришћењакоришћењакоришћењакоришћењакоришћењакоришћењакоришћења необновљивихнеобновљивихнеобновљивихнеобновљивихнеобновљивихнеобновљивихнеобновљивихнеобновљивих извораизвораизвораизвораизвораизвораизвораизвора
нананананананана глобалномглобалномглобалномглобалномглобалномглобалномглобалномглобалном нивоунивоунивоунивоунивоунивоунивоунивоу

• Све веће и јаче загађење природе (емисија штетних гасова –
угљен диоксид CO2, течни и чврсти отпад)

• Све веће загревање површине земље и атмосфере
(стварање ефекта "стаклене баште")

• Климатске промене
(пораст температуре, повећање падавина, олујни ветрови)

• Нове опасности услед промене климе
(отапање ледника, пораст ниво мора, ерозија земљишта,   
поплаве, суше, недостатак пијаће воде, болести...)

• Све веће цене природних енергената
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ЦиљевиЦиљевиЦиљевиЦиљевиЦиљевиЦиљевиЦиљевиЦиљеви постизањапостизањапостизањапостизањапостизањапостизањапостизањапостизања енергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетске ефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасности

• Очување природе и необновљивих извора енергије, 
• Враћање природне равнотеже
• Смањење емисије штетних гасова у атмосферу
• Обезбеђење енергије по прихватљивим ценама

ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

04/04/2013
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ОбластиОбласти постизањапостизања енергетскеенергетске ефикасностиефикасности::
све области живота

(становање, рад, производња, рекреација, кретање, саобраћај...)

НивоиНивои пистизањапистизања енергетскеенергетске ефикасностиефикасности

глобални, регионални, локални, персонални

ПроблемПроблем енергетскеенергетске ефикасностиефикасности сесе решаварешава какокако нана

цивилизацијскомцивилизацијском нивоунивоу, , такотако ии нана нивоунивоу свакогсваког појединцапојединца..

ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

04/04/2013
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МереМере постизањапостизања енергетскеенергетске ефикасностиефикасности

• смањење потрошње свих енергија
• уштеда енергије

• замена коришћења необновљивих извора енергије обновљивим

(Сунце, ветар, вода, земља, биомаса)
• планирање одрживог развоја

• обезбеђење одрживе градње

ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

04/04/2013
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ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

ДефиницијаДефиницијаДефиницијаДефиницијаДефиницијаДефиницијаДефиницијаДефиниција одрживогодрживогодрживогодрживогодрживогодрживогодрживогодрживог развојаразвојаразвојаразвојаразвојаразвојаразвојаразвоја

““““ОдрживиОдрживиОдрживиОдрживи развојразвојразвојразвој je je je je развојразвојразвојразвој којикојикојикоји задовољавазадовољавазадовољавазадовољава потребепотребепотребепотребе садашњицесадашњицесадашњицесадашњице, , , , 
аааа дададада нененене доводидоводидоводидоводи уууу питањепитањепитањепитање способностспособностспособностспособност будућихбудућихбудућихбудућих генерацијагенерацијагенерацијагенерација дададада
задовољезадовољезадовољезадовоље властитевластитевластитевластите потребепотребепотребепотребе....””””

(Дефиниција из извештаја “Наша заједничка будућност" 
Светске комисије за животну средину и развој, 1987.)

ПодразумеваПодразумеваПодразумеваПодразумеваПодразумеваПодразумеваПодразумеваПодразумева ииииииии равнотежуравнотежуравнотежуравнотежуравнотежуравнотежуравнотежуравнотежу измеђуизмеђуизмеђуизмеђуизмеђуизмеђуизмеђуизмеђу потрошњепотрошњепотрошњепотрошњепотрошњепотрошњепотрошњепотрошње ресурсаресурсаресурсаресурсаресурсаресурсаресурсаресурса ииииииии
способностспособностспособностспособностспособностспособностспособностспособност природнихприроднихприроднихприроднихприроднихприроднихприроднихприродних системасистемасистемасистемасистемасистемасистемасистема дададададададада задовољавајузадовољавајузадовољавајузадовољавајузадовољавајузадовољавајузадовољавајузадовољавају
потребепотребепотребепотребепотребепотребепотребепотребе будућихбудућихбудућихбудућихбудућихбудућихбудућихбудућих генерацијагенерацијагенерацијагенерацијагенерацијагенерацијагенерацијагенерација........
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ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

ОДРЖИВИОДРЖИВИОДРЖИВИОДРЖИВИ РАЗВОЈРАЗВОЈРАЗВОЈРАЗВОЈ

ДефиницијаДефиницијаДефиницијаДефиницијаДефиницијаДефиницијаДефиницијаДефиниција одрживогодрживогодрживогодрживогодрживогодрживогодрживогодрживог развојаразвојаразвојаразвојаразвојаразвојаразвојаразвоја

""""ОдрживиОдрживиОдрживиОдрживи развојразвојразвојразвој јејејеје усклађениусклађениусклађениусклађени системсистемсистемсистем техничкотехничкотехничкотехничко----технолошкихтехнолошкихтехнолошкихтехнолошких, , , , 
економскихекономскихекономскихекономских ииии друштвенихдруштвенихдруштвенихдруштвених активностиактивностиактивностиактивности уууу укупномукупномукупномукупном развојуразвојуразвојуразвоју уууу
којемкојемкојемкојем сесесесе нананана принципимапринципимапринципимапринципима економичностиекономичностиекономичностиекономичности ииии разумностиразумностиразумностиразумности
користекористекористекористе природнеприроднеприроднеприродне ииии створенестворенестворенестворене вредностивредностивредностивредности РепубликеРепубликеРепубликеРепублике сасасаса
циљемциљемциљемциљем дададада сесесесе сачувасачувасачувасачува ииии унапредиунапредиунапредиунапреди квалитетквалитетквалитетквалитет животнеживотнеживотнеживотне срединесрединесрединесредине
зазазаза садашњесадашњесадашњесадашње ииии будућебудућебудућебудуће генерацијегенерацијегенерацијегенерације." ." ." ." 

ЗаконЗаконЗаконЗаконЗаконЗаконЗаконЗакон оооооооо заштитизаштитизаштитизаштитизаштитизаштитизаштитизаштити природнеприроднеприроднеприроднеприроднеприроднеприроднеприродне срединесрединесрединесрединесрединесрединесрединесредине
"Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 
36/2009 - др. закон и 72/2009 - др. закон (члан 9.)
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ДефиницијаДефиницијаДефиницијаДефиницијаДефиницијаДефиницијаДефиницијаДефиниција одрживеодрживеодрживеодрживеодрживеодрживеодрживеодрживе градњеградњеградњеградњеградњеградњеградњеградње

ОдрживаОдрживаОдрживаОдржива градњаградњаградњаградња јејејеје такавтакавтакавтакав начинначинначинначин грађењаграђењаграђењаграђења којикојикојикоји обезбеђујеобезбеђујеобезбеђујеобезбеђује
квалитетанквалитетанквалитетанквалитетан животживотживотживот људиљудиљудиљуди уууу садашњостисадашњостисадашњостисадашњости алиалиалиали ииии уууу будућностибудућностибудућностибудућности....

Правила се односе не само на грађење, већ и на производњу
грађевинског материјала, транспорт материјала до градилишта, 
уградњу и коришћење, као и на заштиту природне околине. 

Релевантни су трошкови изградње и уштеда
енергије током експлоатације објекта.

ОДРЖИВАОДРЖИВАОДРЖИВАОДРЖИВА ГРАДЊАГРАДЊАГРАДЊАГРАДЊА
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ПодразумеваПодразумеваПодразумеваПодразумеваПодразумеваПодразумеваПодразумеваПодразумева::::::::

• примену грађевинских материјала који нису
штетни по околину, 

• енергетску ефикасност зграда и
• управљање отпадом насталим у процесу

градње или рушења објеката. 

МораМораМораМораМораМораМораМора обезбедитиобезбедитиобезбедитиобезбедитиобезбедитиобезбедитиобезбедитиобезбедити::::::::

• трајност, 
• квалитет у обликовању и конструкцији, 
• економску, еколошку и естетску прихватљивост. 

ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

04/04/2013
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ЕфектиЕфектиЕфектиЕфектиЕфектиЕфектиЕфектиЕфекти грађењаграђењаграђењаграђењаграђењаграђењаграђењаграђења ииииииии потрошњепотрошњепотрошњепотрошњепотрошњепотрошњепотрошњепотрошње енергијеенергијеенергијеенергијеенергијеенергијеенергијеенергије уууууууу ooooooooбјектимабјектимабјектимабјектимабјектимабјектимабјектимабјектима

• зграде троше преко 40% укупне енергије
• велика унутрашња потрошња енергије
• стварање неповољних микроклиматских услова
• стварање нехуманих услова за живот
• загађење животне средине

ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

04/04/2013
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ЦиљевиЦиљевиЦиљевиЦиљевиЦиљевиЦиљевиЦиљевиЦиљеви постизањапостизањапостизањапостизањапостизањапостизањапостизањапостизања енергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетске ефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасности уууууууу објектимаобјектимаобјектимаобјектимаобјектимаобјектимаобјектимаобјектима

• постизање здравог и безбедног простора
• постизање комфора
• смањење топлотних губитака у објектима
• стварање енергије без штетног деловања нa природу
• смањење загађења природне средине
• снижавање трошкова

ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

ЕНЕРГЕТСКАЕНЕРГЕТСКАЕНЕРГЕТСКАЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТЕФИКАСНОСТЕФИКАСНОСТЕФИКАСНОСТ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

04/04/2013
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ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗГРАДА
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ПоступциПоступциПоступциПоступциПоступциПоступциПоступциПоступци постизањапостизањапостизањапостизањапостизањапостизањапостизањапостизања енергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетске
ефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасности зградазградазградазградазградазградазградазграда

• изградња енергетски ефикасних
нових објеката и

• реконструкција постојећих објеката
ради унапређења њихове
енергетске ефикасности
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ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗГРАДА

ПодручјаПодручјаПодручјаПодручјаПодручјаПодручјаПодручјаПодручја постизањапостизањапостизањапостизањапостизањапостизањапостизањапостизања енергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетске ефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасности уууууууу објектимаобјектимаобјектимаобјектимаобјектимаобјектимаобјектимаобјектима

елементи опремемашинствоопремање

инсталацијеенергетикакоришћење

ентеријерелектротехникареконструкција

ОКРУЖЕЊЕ ОБЈЕКТА И
ЊЕГОВИ СЕГМЕНТИ

ОБЛАСТИ
ДЕЛОВАЊА

ЗНАЧАЈНЕ ФАЗЕ
ЗА ОБЈЕКАТ

окружење објектаурбанизампланирање

употребни предметиекономијарециклажа

електрични уређајиправорушење

део објектаграђевинарствограђење

објекат у целиниархитектурапројектовање

04/04/2013
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ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗГРАДА

МереМере постизањапостизања енергетскеенергетске ефикасностиефикасности уу објектимаобјектима

• избор здравог и квалитетног грађевинског материјала

• изолација објеката који се греју

• уградња квалитетне столарије

• избор квалитетне опреме и инсталација

• уградња мерних и регулационих уређаја за потрошаче енергије

• примена енергетски ефикасних потрошача (електричних уређаја)

СубјектиСубјекти уу процесупроцесу постизањапостизања

енергетскеенергетске ефикасностиефикасности објекатаобјеката

држава, покрајине, општине, јединице локалне самоуправе,
jавне установе, групе људи, појединац
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АктериАктериАктериАктериАктериАктериАктериАктери стварањастварањастварањастварањастварањастварањастварањастварања ииииииии одржавањаодржавањаодржавањаодржавањаодржавањаодржавањаодржавањаодржавања квалитетаквалитетаквалитетаквалитетаквалитетаквалитетаквалитетаквалитета објекатаобјекатаобјекатаобјекатаобјекатаобјекатаобјекатаобјеката

• планери (планирају насеља)
• урбанисти (утврђују локације и микроуслове)
• инвеститори (обезбеђују финансије за грађење)
• пројектанти (израђују пројекте свих нивоа)
• извођачи (граде и опремају објекте)
• корисници (користе просторе објекта)
• сервисери (одржавају просторе, опрему и инсталације)
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ПриродниПриродни условиуслови:: водавода, , рељефрељеф, , климаклима ии вегетацијавегетација

ЊиховиЊиховиЊиховиЊиховиЊиховиЊиховиЊиховиЊихови::::::::
појавнипојавнипојавнипојавнипојавнипојавнипојавнипојавни облициоблициоблициоблициоблициоблициоблициоблици, , , , , , , , врстеврстеврстеврстеврстеврстеврстеврсте, , , , , , , , карактеристикекарактеристикекарактеристикекарактеристикекарактеристикекарактеристикекарактеристикекарактеристике ииииииии међуусловљеностмеђуусловљеностмеђуусловљеностмеђуусловљеностмеђуусловљеностмеђуусловљеностмеђуусловљеностмеђуусловљеност

имајуимајуимајуимајуимајуимајуимајуимају утицајутицајутицајутицајутицајутицајутицајутицај нананананананана: : : : : : : : 
квалитетквалитетквалитетквалитетквалитетквалитетквалитетквалитет просторапросторапросторапросторапросторапросторапросторапростора, , , , , , , , просторнупросторнупросторнупросторнупросторнупросторнупросторнупросторну организацијуорганизацијуорганизацијуорганизацијуорганизацијуорганизацијуорганизацијуорганизацију насељанасељанасељанасељанасељанасељанасељанасеља, , , , , , , , изградњуизградњуизградњуизградњуизградњуизградњуизградњуизградњу
објекатаобјекатаобјекатаобјекатаобјекатаобјекатаобјекатаобјеката, , , , , , , , организацијуорганизацијуорганизацијуорганизацијуорганизацијуорганизацијуорганизацијуорганизацију површинаповршинаповршинаповршинаповршинаповршинаповршинаповршина ииииииии здрављездрављездрављездрављездрављездрављездрављездравље људиљудиљудиљудиљудиљудиљудиљуди........
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СтворениСтворени условиуслови::
урбанизацијаурбанизација, , загађењезагађење, , просторнапросторна организацијаорганизација насељанасеља, , 
изградњаизградња објекатаобјеката, , развојразвојразвојразвојразвојразвојразвојразвој саобраћајасаобраћајасаобраћајасаобраћајасаобраћајасаобраћајасаобраћајасаобраћаја уништавајууништавајууништавајууништавајууништавајууништавајууништавајууништавају природуприродуприродуприродуприродуприродуприродуприроду. . 

04/04/2013
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одрживо
грађење уз
поштовање
природе и уз
енергетску
ефикасност

eнергетски
ефикасно
грађење и
реконструк-
ција старих
објеката

грађење уз
прилагођава-
ње новим
условима

грађење уз
уништавање
и загађење
природе

грађење уз
прилагођава-
ње природи

ЗаконЗаконЗаконЗаконЗаконЗаконЗаконЗакон оооооооо планирањупланирањупланирањупланирањупланирањупланирањупланирањупланирању ииииииии изградњиизградњиизградњиизградњиизградњиизградњиизградњиизградњи

oчувана
природа

oпорављена
природа

угрожена
природа

измењена
природа

природа

ЗаконЗаконЗаконЗаконЗаконЗаконЗаконЗакон оооооооо заштитизаштитизаштитизаштитизаштитизаштитизаштитизаштити животнеживотнеживотнеживотнеживотнеживотнеживотнеживотне срединесрединесрединесрединесрединесрединесрединесредине

МЕЂУУСЛОВЉЕНОСТ ПРИРОДНЕ И ГРАЂЕНЕ СРЕДИНЕ
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ПРАВНА РЕГУЛАТИВА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

04/04/2013

Са циљем смањења негативних енергетских ефеката
дошло је до промене правне регулативе. 

НајзначајнијиНајзначајнијиНајзначајнијиНајзначајнијиНајзначајнијиНајзначајнијиНајзначајнијиНајзначајнији европскиевропскиевропскиевропскиевропскиевропскиевропскиевропски документидокументидокументидокументидокументидокументидокументидокументи::::::::

ДирективеДирективеДирективеДирективе ЕвропскеЕвропскеЕвропскеЕвропске унијеунијеунијеуније
Директива 2002/91/ЕС о енергетским својствима зграда
Директива 2010/31/ЕУ о енергетским својствима зграда
Директива 2010/30/ЕУ о означавању енергетски значајних производа

АкциониАкциониАкциониАкциони планпланпланплан ЕвропскеЕвропскеЕвропскеЕвропске унијеунијеунијеуније
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МереМереМереМереМереМереМереМере ЕвропскеЕвропскеЕвропскеЕвропскеЕвропскеЕвропскеЕвропскеЕвропске унијеунијеунијеунијеунијеунијеунијеуније::::::::

• све нове зграде треба да до почетка 2019. године буду
„нулте енергије“ или потпуно енергетски ефикасне
(не троше енергију из мреже и не емитују CО2) 

• постојеће зграде морају бити подвргнуте темељном реновирању
ради постизања минималног захтева енергетског учинка
(замена компоненти и система као што су котлови, 
клима уређаји и инсталисање „паметних“ давача потрошње...)
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ПРАВНА РЕГУЛАТИВА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

04/04/2013

АкциониАкциониАкциониАкциониАкциониАкциониАкциониАкциони планпланпланпланпланпланпланплан ЕвропскеЕвропскеЕвропскеЕвропскеЕвропскеЕвропскеЕвропскеЕвропске унијеунијеунијеунијеунијеунијеунијеуније

Европска унија је усвојила свој акциони план до 2020. године
назван 3 x 20%, што подразумева: 

• смањење потрошње енергије за 20%, 
• повећање коришћења обновљивих извора за 20% и
• смањење емисије угљендиоксида и осталих гасова за 20%.
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НајзначајнијаНајзначајнијаНајзначајнијаНајзначајнијаНајзначајнијаНајзначајнијаНајзначајнијаНајзначајнија правнаправнаправнаправнаправнаправнаправнаправна документадокументадокументадокументадокументадокументадокументадокумента уууууууу РепублициРепублициРепублициРепублициРепублициРепублициРепублициРепублици СрбијиСрбијиСрбијиСрбијиСрбијиСрбијиСрбијиСрбији

ЗаконЗаконЗаконЗаконЗаконЗаконЗаконЗакон о енергетици (2004.) (2012.)

ЗаконЗаконЗаконЗаконЗаконЗаконЗаконЗакон о планирању и изградњи (2011.)

ПравилникПравилникПравилникПравилникПравилникПравилникПравилникПравилник о енергетској ефикасности зграда (2011.)

ПравилникПравилникПравилникПравилникПравилникПравилникПравилникПравилник о условима, садржини и начину издавања
сертификата о енергетским својствима зграда (2012.)

ПравилникПравилникПравилникПравилникПравилникПравилникПравилникПравилник о условима, програму и начину полагања стручног
испита у области просторног и урбанистичког планирања, 
израде техничке документације и грађења (2012.)

СтандардиСтандардиСтандардиСтандардиСтандардиСтандардиСтандардиСтандарди

ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

04/04/2013
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ЗАКОНЗАКОН ОО ПЛАНИРАЊУПЛАНИРАЊУ ИИ ИЗГРАДЊИИЗГРАДЊИ
(„Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС и 24/2011)

НачелаНачелаНачелаНачелаНачелаНачелаНачелаНачела зазазазазазазаза уређењеуређењеуређењеуређењеуређењеуређењеуређењеуређење ииииииии коришћењекоришћењекоришћењекоришћењекоришћењекоришћењекоришћењекоришћење просторапросторапросторапросторапросторапросторапросторапростора

ЧланЧланЧланЧлан 3.3.3.3.

Уређење и коришћење простора заснива се на начелима: 
• одрживог развоја,
• економске и енергетске ефикасности простора
• заштите и ревитализације животне средине и градитељског наслеђа, 
• рационалног коришћења ресурса

(необновљивих природних извора енергије и обновљивих)

04/04/2013

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
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ОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИ ПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИ ДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИ
ЗАКОНОМЗАКОНОМЗАКОНОМЗАКОНОМ ОООО ПЛАНИРАЊУПЛАНИРАЊУПЛАНИРАЊУПЛАНИРАЊУ ИИИИ ИЗГРАДЊИИЗГРАДЊИИЗГРАДЊИИЗГРАДЊИ

УУУУУУУУнапређењенапређењенапређењенапређењенапређењенапређењенапређењенапређење енергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетскеенергетске ефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасностиефикасности је смањење потрошње свих
врста енергије, уштеда енергије и обезбеђење одрживе градње
применом техничких мера, стандарда и услова планирања, 
пројектовања, изградње и употребе објеката

ЕЕЕЕЕЕЕЕнергетсканергетсканергетсканергетсканергетсканергетсканергетсканергетска својствасвојствасвојствасвојствасвојствасвојствасвојствасвојства објектаобјектаобјектаобјектаобјектаобјектаобјектаобјекта је стварно потрошена или оцењена
количина енергије која задовољава различите потребе које су у вези
са стандардизованим коришћењем објекта (што укључује грејање, 
припрему топле воде, хлађење, вентилацију и осветљење)

04/04/2013
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ЗградаЗграда је објекат са кровом и спољним зидовима, изграђена као
самостална употребна целина која пружапружа заштитузаштиту одод временскихвременских ии

спољнихспољних утицајаутицаја, а намењена је за становање, обављање неке

делатности или за смештај и чување животиња, робе, опреме за
различите производне и услужне делатности и др. 

Зградама се сматрају и објекти који имају кров, али немају (све) 
зидове (нпр. надстрешнице), као и објекти који су претежно или
потпуно смештени испод површине земље (склоништа, подземне
гараже и сл.);

04/04/2013
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ТТТТТТТТехничкаехничкаехничкаехничкаехничкаехничкаехничкаехничка документацијадокументацијадокументацијадокументацијадокументацијадокументацијадокументацијадокументација је скупскуп пројекатапројеката који се израђују ради: 
утврђивања концепта објекта, разраде услова, начина изградње
објекта и за потребе одржавања објекта

ИИИИИИИИзградњазградњазградњазградњазградњазградњазградњазградња објектаобјектаобјектаобјектаобјектаобјектаобјектаобјекта је скупскуп радњирадњи који обухвата: претходне радове, 
израду и контролу техничке документације, припремне радове за
грађење, грађење објекта и стручни надзор у току грађења објекта

ГГГГГГГГрађењерађењерађењерађењерађењерађењерађењерађење је извођење грађевинских и грађевинско-занатских
радова, уградња инсталација, постројења и опреме

04/04/2013
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РеконструкцијаРеконструкцијаРеконструкцијаРеконструкцијаРеконструкцијаРеконструкцијаРеконструкцијаРеконструкција је извођење грађевинских и других радова на
постојећем објекту којима се: утиче на стабилност и сигурност
објекта, мењајумењају конструктивниконструктивни елементиелементи или технолошки процес, 
мења спољашњи изглед објекта, повећава број функционалних
јединица, утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, 
заштиту од пожара и животне средине, мења режим вода, утиче
на заштиту природног или непокретног културног добра и његове
заштићене околине

04/04/2013
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ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

ДоградњаДоградњаДоградњаДоградњаДоградњаДоградњаДоградњаДоградња је извођење грађевинских и других радова којима се
изграђује нови простор уз, испод или над постојећим објектом
(надзиђивање) и са њим чини грађевинску, функционалну или
техничку целину

ИнвестиционоИнвестиционоИнвестиционоИнвестиционоИнвестиционоИнвестиционоИнвестиционоИнвестиционо одржавањеодржавањеодржавањеодржавањеодржавањеодржавањеодржавањеодржавање је извођење грађевинско-занатских, 
односно других радова зависно од врсте објекта у циљу
побољшања услова коришћења објекта у току експлоатације

04/04/2013

ОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИ ПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИ ДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИ
ЗАКОНОМЗАКОНОМЗАКОНОМЗАКОНОМ ОООО ПЛАНИРАЊУПЛАНИРАЊУПЛАНИРАЊУПЛАНИРАЊУ ИИИИ ИЗГРАДЊИИЗГРАДЊИИЗГРАДЊИИЗГРАДЊИ
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АдаптацијаАдаптацијаАдаптацијаАдаптацијаАдаптацијаАдаптацијаАдаптацијаАдаптација је извођење грађевинских и других радова на
постојећем објекту, којима се врши: промена организације
простора у објекту, замена уређаја, постројења, опреме и
инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на стабилност
и сигурност објекта, нене мењајумењају конструктивниконструктивни елементиелементи, не мења
спољни изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, 
саобраћаја, заштите од пожара и животне средине

ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

04/04/2013

ОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИ ПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИ ДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИ
ЗАКОНОМЗАКОНОМЗАКОНОМЗАКОНОМ ОООО ПЛАНИРАЊУПЛАНИРАЊУПЛАНИРАЊУПЛАНИРАЊУ ИИИИ ИЗГРАДЊИИЗГРАДЊИИЗГРАДЊИИЗГРАДЊИ
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СанацијаСанацијаСанацијаСанацијаСанацијаСанацијаСанацијаСанација је извођење грађевинских и других радова на постојећем
објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, 
односно замена конструктивних елемената објекта, којимакојима сесе нене
мењамења спољниспољни изгледизглед, не утиче на безбедност суседних објеката, 
саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту природног и
непокретног културног добра, евидентиране непокретности добра
које ужива претходну заштиту, његове заштићене околине, осим
конзерваторских и рестаураторских радова

УклањањеУклањањеУклањањеУклањањеУклањањеУклањањеУклањањеУклањање објектаобјектаобјектаобјектаобјектаобјектаобјектаобјекта или његовог дела јесте извођење радова на
рушењу објекта или дела објекта

ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

04/04/2013

ОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИ ПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИ ДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИ
ЗАКОНОМЗАКОНОМЗАКОНОМЗАКОНОМ ОООО ПЛАНИРАЊУПЛАНИРАЊУПЛАНИРАЊУПЛАНИРАЊУ ИИИИ ИЗГРАДЊИИЗГРАДЊИИЗГРАДЊИИЗГРАДЊИ
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ПРАВИЛНИКПРАВИЛНИК ОО ЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДА
(“Сл. Гласник РС”, бр. 61/2011)

Oвај правилник:

• Прописује услове које објекти, у зависности од намене, 
морају да задовоље.

• Даје начин израчунавања топлотних својстава објеката.
• Прописује обавезу утврђивања енергетских услова за

постојеће објекте.
• Утврђује услове, садржај и начин издавања сертификата

енергетске ефикасности објеката

ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

04/04/2013

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
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ПРАВИЛНИКПРАВИЛНИКПРАВИЛНИКПРАВИЛНИКПРАВИЛНИКПРАВИЛНИКПРАВИЛНИКПРАВИЛНИК ОООООООО ЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА
(“Сл. Гласник РС”, бр. 61/2011)

Oвај правилник примењује се на:

1) изградњу нових зграда
2) реконструкцију, доградњу, обнову, адаптацију, санацију и

енергетску санацију постојећих зграда
3) реконструкцију, адаптацију, санацију, обнову и ревитализацију

културних добара и објеката у заштићеним подручјима
4) зграде или делове зграда које чине техничко-технолошку или

функционалну целину, а које се продају или дају у закуп

ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

04/04/2013

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
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ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

ОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИ ПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИ ДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИ
ПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМ ОООО ЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

ЗЗЗЗЗЗЗЗградаградаградаградаградаградаградаграда је грађевина с кровом и зидовима у којој се користикористи
енергијаенергија радиради остваривањаостваривања одређениходређених термичкихтермичких параметарапараметара
срединесредине, намењена боравку људи, односно смештају животиња, 
биљака и ствари, обављању неке делатности, а састоји се од
грађевинских елемената, техничких система и уређаја и уграђене
опреме

Зградама се сматрају и делови зграде који су пројектовани или
намењени за засебно коришћење и одвојениодвојени термичкимтермичким омотачемомотачем
одод осталихосталих деловаделова згадезгаде

04/04/2013
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ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

ОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИ ПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИ ДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИ
ПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМ ОООО ЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

НоваНоваНоваНоваНоваНоваНоваНова зградазградазградазградазградазградазградазграда је зграда пројектована у складу са овим правилником

ПостојећаПостојећаПостојећаПостојећаПостојећаПостојећаПостојећаПостојећа зградазградазградазградазградазградазградазграда је зграда изграђена на основу грађевинске
дозволе или другог одговарајућег акта, као и свака друга зграда
која се користи у складу са Законом о планирању и изградњи

ЕнергетскиЕнергетскиЕнергетскиЕнергетскиЕнергетскиЕнергетскиЕнергетскиЕнергетски ефикаснаефикаснаефикаснаефикаснаефикаснаефикаснаефикаснаефикасна зградазградазградазградазградазградазградазграда је зграда која троши минималну
количину енергије уз обезбеђење потребних услова комфора у
складу са овим правилником

04/04/2013



ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ

ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА

Инжењерска комора Србије
53

ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

ОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИ ПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИ ДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИ
ПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМ ОООО ЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

ЕнергетскаЕнергетскаЕнергетскаЕнергетскаЕнергетскаЕнергетскаЕнергетскаЕнергетска ефикасностефикасностефикасностефикасностефикасностефикасностефикасностефикасност зградезградезградезградезградезградезградезграде је остварена ако су
испуњена следећа својства зграде:
1) обезбеђени минимални услови комфора
2) потрошња енергије за грејање, хлађење, припрему топле
санитарне воде, вентилацију и осветљење зграде не прелази
дозвољене максималне вредности по m2 дефинисане Правилником

ЕЕЕЕЕЕЕЕнергетскинергетскинергетскинергетскинергетскинергетскинергетскинергетски пасошпасошпасошпасошпасошпасошпасошпасош зграде је документ који приказује енергетска
својства зграде и који има прописани садржај и изглед према
Правилнику о енергетској сертификацији зграда, а издаје га
овлашћена организација која испуњава прописане услове за
издавање а о енергетским својствима објеката

04/04/2013



ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ

ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА

Инжењерска комора Србије
54

ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

ЕЕЕЕЕЕЕЕнергетсканергетсканергетсканергетсканергетсканергетсканергетсканергетска санацијасанацијасанацијасанацијасанацијасанацијасанацијасанација зградезградезградезградезградезградезградезграде је извођење грађевинских и других
радова на постојећој згради, као и поправка или замена уређаја, 
постројења, опреме и инсталација истог или мањег капацитета, а
којима се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не мењају
конструктивни елементи, не утиче на безбедност суседних објеката, 
саобраћаја, не утиче на заштиту од пожара и заштиту животне
средине, али којимакојима можеможе дада сесе мењамења спољспољашњашњии изгледизглед узуз
потребнепотребне сагласностисагласности, , уу циљуциљу повећањаповећања енергетскеенергетске ефикасностиефикасности
зградезграде

04/04/2013

ОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИ ПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИ ДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИ
ПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМ ОООО ЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА



ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ

ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА

Инжењерска комора Србије
55

ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

ООООООООбимнијабимнијабимнијабимнијабимнијабимнијабимнијабимнија обноваобноваобноваобноваобноваобноваобноваобнова је извођење грађевинских и других радова
на адаптацији или санацији на постојећој згради када је: 

• укупна предрачунска вредност радова на обнови већа од 25% 
вредности зграде, искључујући вредност земљишта на којој се
зграда налази

• ако је више од 25% површине омотача зграде подвргнуто
енергетској санацији уз поштовање обликовне и функционалне
целовитости делова зграде

04/04/2013

ОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИ ПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИ ДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИ
ПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМ ОООО ЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА



ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ

ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА

Инжењерска комора Србије
5656

ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

ЗЗЗЗЗЗЗЗградаградаградаградаградаградаградаграда сасасасасасасаса вишевишевишевишевишевишевишевише енергетскихенергетскихенергетскихенергетскихенергетскихенергетскихенергетскихенергетских зоназоназоназоназоназоназоназона је зграда која има више посебних
делова за које је, сходно овом правилнику, потребно израдити
посебне енергетске сертификате (у даљем тексту: енергетске
пасоше) и то:

• која се састоји од делова који чине техничко-технолошке и
функционалне целине, 

• код које је више од 10% нето површине зграде у којој се
одржава контролисана температура друге намене,

• код које делови зграде, који су техничко-технолошке и
функционалне целине, имају различите термотехничке системе

04/04/2013

ОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИ ПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИ ДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИ
ПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМ ОООО ЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА



ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ

ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА

Инжењерска комора Србије
5757

ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

ББББББББруторуторуторуторуторуторуторуто развијенаразвијенаразвијенаразвијенаразвијенаразвијенаразвијенаразвијена грађевинскаграђевинскаграђевинскаграђевинскаграђевинскаграђевинскаграђевинскаграђевинска површинаповршинаповршинаповршинаповршинаповршинаповршинаповршина

збир површина свих надземнихнадземних етажаетажа зградезграде, 
мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољашње мере
ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама). 

У бруто развијену грађевинску површину нене рачунајурачунају сесе
површине у оквиру система двоструких фасада, стакленика, 
површине које чине термички омотач зграде

У бруто развијену грађевинску површину нене обрачунаваобрачунава се код
хетерогених зидова дебљина термоизолације преко 5cm, а код
хомогених зидова дебљина зида већа од 30cm уз постизање
прописаних услова енергетске ефикасности зграда

04/04/2013

ОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИ ПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИ ДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИ
ПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМ ОООО ЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА



ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ

ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА

Инжењерска комора Србије
5858

ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

КатегоријеКатегоријеКатегоријеКатегоријеКатегоријеКатегоријеКатегоријеКатегорије зградазградазградазградазградазградазградазграда

Енергетска својства и начини израчунавања топлотних својстава
утврђују се за следеће категорије зграда: 

1) стамбене зграде са једним станом
2) стамбене зграде са два или више станова
3) управне и пословне зграде
4) зграде намењене образовању и култури
5) зграде намењене здравству и социјалној заштити
6) зграде намењене туризму и угоститељству
7) зграде намењене спорту и рекреацији
8) зграде намењене трговини и услужним делатностима
9) зграде мешовите намене
10) зграде за друге намене које користе енергију

04/04/2013

ОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИОСНОВНИ ПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИПОЈМОВИ ДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИДЕФИНИСАНИ
ПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМПРАВИЛНИКОМ ОООО ЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА



ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ

ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА

Инжењерска комора Србије
59

1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) стамбенестамбенестамбенестамбенестамбенестамбенестамбенестамбене зградезградезградезградезградезградезградезграде сасасасасасасаса једнимједнимједнимједнимједнимједнимједнимједним станомстаномстаномстаномстаномстаномстаномстаном
(једнопородична кућа)

2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) стамбенестамбенестамбенестамбенестамбенестамбенестамбенестамбене зградезградезградезградезградезградезградезграде сасасасасасасаса двадвадвадвадвадвадвадва илиилиилиилиилиилиилиили вишевишевишевишевишевишевишевише становастановастановастановастановастановастановастанова
(вишепородична стамбена зграда)

3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) управнеуправнеуправнеуправнеуправнеуправнеуправнеуправне ииииииии пословнепословнепословнепословнепословнепословнепословнепословне зградезградезградезградезградезградезградезграде
(седиште државне управе, покрајинске управе, локалне управе,
седиште министарства, зграда скупштине, седиште политичке
организације)
(банка, ангенција, ТВ станица, радио станица, завод, биро...)
(суд, осигураајући завод, међународна институција, комора,
привредна асоцијација...)
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4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) зградезградезградезградезградезградезградезграде намењененамењененамењененамењененамењененамењененамењененамењене образовањуобразовањуобразовањуобразовањуобразовањуобразовањуобразовањуобразовању ииииииии културикултурикултурикултурикултурикултурикултурикултури
((црквецркве, , манастириманастири...)...)
((вртићивртићи, , школешколе, , факултетифакултети, , институтиинститути))
((музејимузеји, , галеријегалерије, , позориштапозоришта, , биоскопибиоскопи, , концертнеконцертне дворанедворане))

5) 5) 5) 5) 5) 5) 5) 5) ззззззззградеградеградеградеградеградеградеграде намењененамењененамењененамењененамењененамењененамењененамењене здравствуздравствуздравствуздравствуздравствуздравствуздравствуздравству ииииииии социјалнојсоцијалнојсоцијалнојсоцијалнојсоцијалнојсоцијалнојсоцијалнојсоцијалној заштитизаштитизаштитизаштитизаштитизаштитизаштитизаштити
((амбулантеамбуланте, , домовидомови здрављаздравља, , рехабилитационирехабилитациони центрицентри, , 
болницеболнице, , бањебање) ) 
((ђачкиђачки домовидомови, , студентскистудентски домовидомови, , старачкистарачки домовидомови, , 
домовидомови пензионерапензионера, , центрицентри заза социјалнусоцијалну заштитузаштиту, , 
казненоказнено--поправнипоправни домовидомови, , затворизатвори))
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6) 6) 6) 6) 6) 6) 6) 6) зградезградезградезградезградезградезградезграде намењененамењененамењененамењененамењененамењененамењененамењене туризмутуризмутуризмутуризмутуризмутуризмутуризмутуризму ииииииии угоститељствуугоститељствуугоститељствуугоститељствуугоститељствуугоститељствуугоститељствуугоститељству
(хотели, мотели, хостели, ресторани, кафеи, дискотеке ...)

7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) зградезградезградезградезградезградезградезграде намењененамењененамењененамењененамењененамењененамењененамењене спортуспортуспортуспортуспортуспортуспортуспорту ииииииии рекреацијирекреацијирекреацијирекреацијирекреацијирекреацијирекреацијирекреацији
((спортскиспортски објектиобјекти, , стадионистадиони, , клизалиштаклизалишта, , базенибазени))

8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) зградезградезградезградезградезградезградезграде намењененамењененамењененамењененамењененамењененамењененамењене трговинитрговинитрговинитрговинитрговинитрговинитрговинитрговини ииииииии услужнимуслужнимуслужнимуслужнимуслужнимуслужнимуслужнимуслужним делатностимаделатностимаделатностимаделатностимаделатностимаделатностимаделатностимаделатностима
((продавницепродавнице, , самопослугесамопослуге, , робнеробне кућекуће, , трговачкитрговачки центрицентри...)...)
((занатскезанатске радионицерадионице, , штампаријештампарије...)...)

9) 9) 9) 9) 9) 9) 9) 9) зградезградезградезградезградезградезградезграде мешовитемешовитемешовитемешовитемешовитемешовитемешовитемешовите намененамененамененамененамененамененамененамене
((објектиобјекти саса дведве ии вишевише наменанамена))
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10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) зградезградезградезградезградезградезградезграде зазазазазазазаза другедругедругедругедругедругедругедруге намененамененамененамененамененамененамененамене којекојекојекојекојекојекојекоје користекористекористекористекористекористекористекористе енергијуенергијуенергијуенергијуенергијуенергијуенергијуенергију
((полицијаполиција, , градскаградска чистоћачистоћа, , градскоградско зеленилозеленило, , 
ватрогаснаватрогасна службаслужба, , погребнапогребна службаслужба) ) 
((железничкежелезничке станицестанице, , аутобускеаутобуске станицестанице, , лукелуке, , аеродромиаеродроми, , 
бензинскебензинске пумпепумпе, , гаражегараже, , поштепоште, , телекомуникационителекомуникациони центрицентри ...)...)
((индустријскаиндустријска производњапроизводња, , кланицекланице, , хладњачехладњаче) ) 
((атомскаатомска склоништасклоништа, , светионицисветионици...)...)
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УрбанистичкиУрбанистичкиУрбанистичкиУрбанистичкиУрбанистичкиУрбанистичкиУрбанистичкиУрбанистички условиусловиусловиусловиусловиусловиусловиуслови

АрхитектонскиАрхитектонскиАрхитектонскиАрхитектонскиАрхитектонскиАрхитектонскиАрхитектонскиАрхитектонски условиусловиусловиусловиусловиусловиусловиуслови

ГрађевинскиГрађевинскиГрађевинскиГрађевинскиГрађевинскиГрађевинскиГрађевинскиГрађевински условиусловиусловиусловиусловиусловиусловиуслови

ЕнергетскиЕнергетскиЕнергетскиЕнергетскиЕнергетскиЕнергетскиЕнергетскиЕнергетски условиусловиусловиусловиусловиусловиусловиуслови

МашинскиМашинскиМашинскиМашинскиМашинскиМашинскиМашинскиМашински условиусловиусловиусловиусловиусловиусловиуслови

ПравниПравниПравниПравниПравниПравниПравниПравни условиусловиусловиусловиусловиусловиусловиуслови

ЕкономскиЕкономски условиуслови

УсловиУсловиУсловиУсловиУсловиУсловиУсловиУслови планирањапланирањапланирањапланирањапланирањапланирањапланирањапланирања
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РеферентниРеферентни климатскиклиматски подациподаци су скуп одабраних климатских
параметара који су карактеристични за неко географско подручје.

СтварниСтварни климатскиклиматски подациподаци јесу климатски подаци добијени
статистичком обрадом према метеоролошкој станици која је
најближа локацији анализиране зграде. ОниОниОниОни сусусусу релевантнирелевантнирелевантнирелевантни....

Климатски подаци битни за грађење објеката су:
просечна температура и влажност спољашњег ваздуха, сунчево
зрачење, просечна брзина ветра, годишња количина падавина, 
максималан ниво мора, река, подземних вода.
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КлиматскеКлиматскеКлиматскеКлиматскеКлиматскеКлиматскеКлиматскеКлиматске карактеристикекарактеристикекарактеристикекарактеристикекарактеристикекарактеристикекарактеристикекарактеристике

Елаборат енергетске ефикасности израђује се на основу
климатских карактеристика локације датих за места
у Републици Србији у Правилнику, а то су:

• спољашња пројектна температура у периоду грејања θH'e, [°C] 
(Табела 3.3.4.1)

• број степен дана грејног периода HDD (Табела 6.3)
• средња температура грејног периода θH,mn (Табела 6.3) 
• средња месечна сума зрачења (Табела 6.9)
• средња месечна температура спољашњег ваздуха (Табела 6.9)

04/04/2013
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УсловиУсловиУсловиУсловиУсловиУсловиУсловиУслови просторногпросторногпросторногпросторногпросторногпросторногпросторногпросторног планирањапланирањапланирањапланирањапланирањапланирањапланирањапланирања

ПросторнимПросторним плановимаплановима се утврђују:
• стратегије општег развоја (нпр. смањење потрошње енергије) и
• дају се основне смернице за интервенисање на ширим

просторним нивоима

УрбанистичкиУрбанистичкиУрбанистичкиУрбанистичкиУрбанистичкиУрбанистичкиУрбанистичкиУрбанистички условиусловиусловиусловиусловиусловиусловиуслови

УрбанистичкимУрбанистичким плановимаплановима ии пројектимапројектима се дају:
• основне смернице за развој насеља и
• утврђују се одређени услови грађења
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Подразумевају израду техничке документације објеката, односно
израду неопходних пројеката (идејни, главни) који се израђују ради:
утврђивања концепта објекта, разраде услова грађења, начина
изградње објекта и његовог одржавања

ГрађевинскиГрађевинскиГрађевинскиГрађевинскиГрађевинскиГрађевинскиГрађевинскиГрађевински условиусловиусловиусловиусловиусловиусловиуслови

Подразумевају услове изградње објеката, а обухватају:
претходне радове, израду и контролу техничке документације,
припремне радове за грађење, грађење објекта и стручни надзор у
току грађења објекта, извођење грађевинских и занатских радова,
уградњу инсталација, постројења и опреме
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Ови услови чији је основни цињ заштита животне средине
утврђују поступке грађења који обезбеђују одрживу градњу

Одрживу градњу која чува природну средину и необновљиве
изворе енергије је неопходно постићи применом:
• техничких мера, стандарда и
• услова планирања, пројектовања, 
• изградње и употребе објеката
које прописују Закони, правилници и стандарди за све стручне
области у којима се може постићи енергетска ефикасност.
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УсловиУсловиУсловиУсловиУсловиУсловиУсловиУслови енергетикеенергетикеенергетикеенергетикеенергетикеенергетикеенергетикеенергетике, , , , , , , , машинствамашинствамашинствамашинствамашинствамашинствамашинствамашинства... ... ... ... ... ... ... ... 

Ови услови се односе на израду дела техничке документације која
обухвата пројекте инсталација и опреме и издавање сертификата о
енергетским својствима објеката и Енергетских пасоша зграде који
приказује достигнути енергетски ниво објекта. 

Објекти у зависности од врсте и намене, морају бити пројектовани, 
изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују
прописана енергетска својства. Услови који важе за нове објекте
морају бити проверени и у већ постојећим , па је у њима неопходно
спровсти енергетску санацију, односно спровести радове којима ће
се подићи квалитет постојећих уређаја, постројења, опреме и
инсталација а у циљу повећања њихове енергетске ефикасности.
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ПравниПравниПравниПравниПравниПравниПравниПравни условиусловиусловиусловиусловиусловиусловиуслови

Услови којима се регулишу:
• власнички односи - власништво објекта или појединих делова
• правна регулатива - закони, прописи, стандарди, нормативи
• правне процедуре - обавезни поступци од доношења одлуке за

грађење до почетка коришћења објекта
• издавање локацијске дозволе
• издавање грађевинске дозволе
• решавање проблема током изградње објекта
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ЕкономскиЕкономскиЕкономскиЕкономскиЕкономскиЕкономскиЕкономскиЕкономски условиусловиусловиусловиусловиусловиусловиуслови

Област финансирања пројектовања, грађења, одржавања, 
реконструкција, санација, опремања, енергетског унапређења...

Улагање у унапређење енергетске ефикасности објеката је често
веома велико, па може бити спроведено и путем:
субвенција, помоћи, суфинансирања, донација, личних улагања

Осим цене изградње и цене локације, од значаја је и тржишна цена
готовог објекта. 

ЕнергетскиЕнергетски ефикаснеефикасне грађевинеграђевине ћеће иматиимати већувећу ценуцену нана тржиштутржишту..
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Набављање Локацијске дозволе
Израда техничке документације
Елаборат енергетске ефикасности
Енергетски пасош
Техничка контрола Главног пројекта
Грађевинска дозвола
Припрема терена и грађење
Опремање и постављање инсталација
Технички преглед објекта
Употребна дозвола
Пријава некретнине у Катастру
Одржавање
Рушење
Уклањање грађевинског материјала
Рециклажа материјала
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ЛокацијскаЛокацијскаЛокацијскаЛокацијскаЛокацијскаЛокацијскаЛокацијскаЛокацијска дозволадозволадозволадозволадозволадозволадозволадозвола
То је решење које садржи све услове и податке потребне за израду
техничке документације. Издаје је надлежни орган јединице локалне
самоуправе, покрајине или Министар за урбанизам. 

ИдејниИдејниИдејниИдејниИдејниИдејниИдејниИдејни пројекатпројекатпројекатпројекатпројекатпројекатпројекатпројекат
Идејни пројекат садржи ситуационо решење и податке о: 
• микролокацији објекта
• функционалним, конструктивним и

обликовним карактеристикама објекта
• техничко-технолошким и експлоатационим

карактеристикама објекта

04/04/2013

ОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИОПШТИ УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДАЗГРАДА

ПОСТУПАКПОСТУПАКПОСТУПАКПОСТУПАК ИЗГРАДЊЕИЗГРАДЊЕИЗГРАДЊЕИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКИЕНЕРГЕТСКИЕНЕРГЕТСКИЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИХЕФИКАСНИХЕФИКАСНИХЕФИКАСНИХ ОБЈЕКАТАОБЈЕКАТАОБЈЕКАТАОБЈЕКАТА



ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ

ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА

Инжењерска комора Србије
75

ОдговорниОдговорниОдговорниОдговорниОдговорниОдговорниОдговорниОдговорни пројектантпројектантпројектантпројектантпројектантпројектантпројектантпројектант може бити лице са стеченим високим
образовањем одговарајуће струке, односно смера, на академским
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије) односно на основним
студијама у трајању од најмање пет година и лиценцом за
пројектовање

ЛиценцуЛиценцуЛиценцуЛиценцуЛиценцуЛиценцуЛиценцуЛиценцу зазазазазазазаза одговорногодговорногодговорногодговорногодговорногодговорногодговорногодговорног пројектантапројектантапројектантапројектантапројектантапројектантапројектантапројектанта може да стекне лице са
стеченим високим образовањем одговарајуће струке, односно
смера, положеним стручним испитом и најмање три године
радног искуства са стручним резултатима на изради техничке
документације и са препоруком најмање два одговорна
пројектанта или Инжењерске коморе
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ГлавниГлавниГлавниГлавниГлавниГлавниГлавниГлавни пројекатпројекатпројекатпројекатпројекатпројекатпројекатпројекат
Главни пројекат се израђује за потребе грађења или
реконструкције објекта и прибављања грађевинске дозволе. 
Садржи све услове и податке дефинисане локацијском дозволом. 
По овом пројекту се спроводи грађење објекта.

ТехничкаТехничкаТехничкаТехничкаТехничкаТехничкаТехничкаТехничка контролаконтролаконтролаконтролаконтролаконтролаконтролаконтрола главногглавногглавногглавногглавногглавногглавногглавног пројектапројектапројектапројектапројектапројектапројектапројекта
Спроводи је организација или појединац којег одреди инвеститор. 
Контролу не може да врши одговорни пројектант који је израдио
тај пројекат, односно који је запослен у привредном друштву које
је израдило тај пројекат или предузећу које је инвеститор. 
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СертификатСертификатСертификатСертификатСертификатСертификатСертификатСертификат оооооооо енергетскименергетскименергетскименергетскименергетскименергетскименергетскименергетским својствимасвојствимасвојствимасвојствимасвојствимасвојствимасвојствимасвојствима објектаобјектаобјектаобјектаобјектаобјектаобјектаобјекта потврђује да су
обезбеђена прописана енергетска својства у том објекту. Он чини
саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за
издавање употребне дозволе. Рок његовог важења је 10 година.
Издаје га овлашћена организација.

ЕЕЕЕЕЕЕЕнергетскинергетскинергетскинергетскинергетскинергетскинергетскинергетски пасошпасошпасошпасошпасошпасошпасошпасош за постојеће зграде је документ који приказује
енергетска својства те зграде. Издаје га овлашћена организација.

ЗаЗаЗаЗаЗаЗаЗаЗа већвећвећвећвећвећвећвећ изграђениизграђениизграђениизграђениизграђениизграђениизграђениизграђени објекатобјекатобјекатобјекатобјекатобјекатобјекатобјекат је неопходно на основу урађеног
прорачуна енергетских својстава дати и препоруке за повећавање
постојећег енергетског нивоа (бар за један енергетски ниво, а
минимално за ниво Ц). Крајњи циљ је постизање нивоа А.
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ГГГГГГГГрађевинскрађевинскрађевинскрађевинскрађевинскрађевинскрађевинскрађевинскаааааааа дозволдозволдозволдозволдозволдозволдозволдозволаааааааа

То је решење које издаје надлежни орган јединице локалне
самоуправе а којим се даје дозвола за грађење објекта на основу
примљене пројектне документације (главни пројекат) и извештаја
о извршеној техничкој контроли и уз локацијску дозволу. 

Она садржи све информације о: инвеститору, објекту чије се
грађење дозвољава, катастарској парцели на којој се објекат
изводи, постојећим објектима који се руше или реконструишу, 
року важења грађевинске дозволе и року завршетка грађења као
и о документацији на основу које се издаје Грађевинска дозвола. 

04/04/2013
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ППППППППријаваријава ппочеткочеткочеткочеткочеткочеткочеткочеткаа грађењаграђењаграђењаграђењаграђењаграђењаграђењаграђења
После добијања грађевинске дозволе се утврђује
датум почетка грађења. Почетак радова се пријављује
надлежном управном органу и надлежном инспектору
осам дана пре почетка извођења радова.

ТехничкиТехнички прегледпрегледпрегледпрегледпрегледпрегледпрегледпреглед објектаобјектаобјектаобјектаобјектаобјектаобјектаобјекта
То је стручни технички преглед којим се утврђује да ли је објекат
по својим функционално-технолошким и другим карактеристикама
употребљив за функцију у чијем циљу је саграђен.

УпотребнаУпотребнаУпотребнаУпотребнаУпотребнаУпотребнаУпотребнаУпотребна дозволадозволадозволадозволадозволадозволадозволадозвола
То је решење које издаје надлежни орган јединице локалне
самоуправе. Издаје се на основу позитивне оцене комисије. 
Њиме се потврђује да је објекат погодан за употребу. 
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ИЗГРАДЊАИЗГРАДЊАИЗГРАДЊАИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТАОБЈЕКАТАОБЈЕКАТАОБЈЕКАТА ИИИИ ИЗВОЂЕЊЕИЗВОЂЕЊЕИЗВОЂЕЊЕИЗВОЂЕЊЕ РАДОВАРАДОВАРАДОВАРАДОВА ЗАЗАЗАЗА
КОЈЕКОЈЕКОЈЕКОЈЕ СЕСЕСЕСЕ НЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕ ИЗДАЈЕИЗДАЈЕИЗДАЈЕИЗДАЈЕИЗДАЈЕИЗДАЈЕИЗДАЈЕИЗДАЈЕ ГРАЂЕВИНСКАГРАЂЕВИНСКАГРАЂЕВИНСКАГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛАДОЗВОЛАДОЗВОЛАДОЗВОЛА

1. радови на текућем одражавању објекта или стана
2. постављање жичане или дрвене ограде
3. грађење помоћних објеката уз главни објекат на парцели
4. постављање соларнихсоларних колектораколектора ии соларнихсоларних ћелијаћелија
5. уклањање препрека за особе са инвалидитетом
6. реконструкција, адаптација, санација
7. енергетска санација, обимнија обнова

За ове посебне врсте објеката, односно радове, даје се
РешењеРешењеРешењеРешењеРешењеРешењеРешењеРешење оооооооо одобрењуодобрењуодобрењуодобрењуодобрењуодобрењуодобрењуодобрењу извођењаизвођењаизвођењаизвођењаизвођењаизвођењаизвођењаизвођења радоварадоварадоварадоварадоварадоварадоварадова

РешењаРешења издајеиздаје органорган надлежаннадлежан заза издавањеиздавање грађевинскеграђевинске дозволедозволе

04/04/2013
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ЗАКЉУЧЦИЗАКЉУЧЦИЗАКЉУЧЦИЗАКЉУЧЦИ

• Све већи и сложенији захтеви корисника условљавају и све
сложеније грађење, а оно захтева и све обимнију и
комплекснију правну регулативу. 

• Све специфичније делатности у објектима захтевају све
уситњенија правила, а то све више оптерећује ауторе.

• Све већа одговорност аутора условљава организовање
стручних тимова.

• Енергертска ефикасност се може постићи у свим сферама живота.
• Кроз међуусловљеност природе, планирања одрживог развоја

насеља и биоклиматског грађења, уз поштовање Закона, 
правилника, стандарда и норматива, смањује се загађење
природе, постиже енергетска ефикасност објеката и
обезбеђује потребан комфор корисника простора.
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ПРЕПОРУКЕ

• РазвијатиРазвијатиРазвијатиРазвијатиРазвијатиРазвијатиРазвијатиРазвијати свестсвестсвестсвестсвестсвестсвестсвест људи о корисности, практичности, економичности
и безбедности грађења према принципима биоклиматских услова, 
без обзира на економске услове у држави

• ППерманентноерманентноерманентноерманентноерманентноерманентноерманентноерманентно едукедукедукедукедукедукедукедуковатиовати и информисати људе о енергетској

ефикасности

• ПланиратиПланиратиПланиратиПланиратиПланиратиПланиратиПланиратиПланирати здраве, квалитетне, функционалне, прилагодљиве и
дуготрајне објекте и просторе

• Архитектонске грађевине треба гледати као изузетно значајне
факторе и локалне и глобалне енергетске ефикасности

• КреативноКреативно приступатиприступати свим фазама изградње објеката

(планирање, пројектовање, грађење, опремање, коришћењење, 
одржавање, рушење, рециклаже)

• ПроменитиПроменитиПроменитиПроменитиПроменитиПроменитиПроменитиПроменити животне навике, ставове, односе према објектима

• УУлагатилагатилагатилагатилагатилагатилагатилагати у објекте и константо и адекватно о њима бринутибринутибринутибринутибринутибринутибринутибринути
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ПРЕПОРУКЕПРЕПОРУКЕПРЕПОРУКЕПРЕПОРУКЕ

ПерманентноПерманентноПерманентноПерманентноПерманентноПерманентноПерманентноПерманентно унапређунапређунапређунапређунапређунапређунапређунапређиватиивати енергетскенергетскенергетскенергетскенергетскенергетскенергетскенергетскуу ефикасностефикасностефикасностефикасностефикасностефикасностефикасностефикасност уууууууу областимаобластимаобластимаобластимаобластимаобластимаобластимаобластима::::::::
• законске регулативе
• примене алтернативних извора енергије
• истраживања материјала за грађење објеката и њихово опремање
• производње енергетски ефикасних употребних предмета
• доношењу одлуке о стилу и начину живота

УскладитиУскладитиУскладитиУскладитиУскладитиУскладитиУскладитиУскладити енергетскенергетскенергетскенергетскенергетскенергетскенергетскенергетскуу ефикаснефикаснефикаснефикаснефикаснефикаснефикаснефикасностост сасасасасасасаса свимсвимсвимсвимсвимсвимсвимсвим осталимосталимосталимосталимосталимосталимосталимосталим квалитетимаквалитетимаквалитетимаквалитетимаквалитетимаквалитетимаквалитетимаквалитетима
објеката и њиховог окружења као што су:
• противпожарна заштита
• приступачност
• социјализација
• урбанизација и
• заштита животне средине.
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