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 Енергетска ефикасност је један од начина да се смањи потреба 

за енергиjом и смање емисије гасова са ефектом стаклене 

баште (ГХГ), односно продукције СО2. и тако допринесе 

одрживом развоју. Енергетска ефикасност се може сматрати као 

највећи енергетски ресурс у Европи. 

 Од стране Европске Комисије су постављени циљеви које треба 

испунити до 2020 године, познати као „ 20-20-20“. То су: 

 Смањење емисија ГХГ у Европи за 20% у односу на 1990 годину, 

 20% потрошње енергије треба да буде из обновљивих извора, 

 20% смањења коришћења примарне енергије у односу на 

референтни ниво а то је потрошња енергије 1990. години. 

 



 Закључци Европске комисије који су формирани 2011 године 

кроз План за енергетску ефикасност. Европска Комисија се 

определила за стратегију смањења ГХГ за 80-95% у односу на 

1990 годину, до 2050 године кроз спровођење мера 

декарбонизације у развијеним земљама ЕУ. Енергетска мапа 

пута до 2050 је основа за развој дугорочних планова и 

прихватање строжих обавеза. (Саопштење Комисије Европског 

парламента, Савету, Европском економском и социјалном 

комитету  и Комитету региона, План енергетске ефикасности 

2011, Брисел 8.3.2011). 

  

 



 У том смислу су предвиђени строжи минимални 

захтеви за уређаје (енергетско категорисање 

електричних уређаја, штедњиве слијалице  итд.) и 

нове објекте,  

 висок обухват реновирања објеката и уштеде енергије 

у енергетским предузећима,  

 што треба да одведе до смањења потражње за 

енергиом од 41% до 2050 године у односу на 

максимуме 2005-2006. 

 Осим тога акценат је и на рационалном коришћењу 

материјала као и враћању и енергијеи материјала у 

енергетске и материјалне токове. 



 Постојеће зграде су одговорне за преко 40% 

потрошње примарне енергије и узрок за 24% 

светске емисије СО2. 

 



 Сектор зградарства у Србији је 2008 године трошио 

око 44% укупне потрошње финалне енергије.  

 Домаћинства користе 56% електричне енергије у 

Србији.  

 Око 65% те електричне енергије се потроши на 

загревање објеката.  

 Постоји широк спектар различитих мера енергетске 

ефикасности у сектору зградарства а на нама је да 

кроз предмет Енергетска ефикасност и сертификација 

зграда проучимо неке од начина за уштеду у 

потрошњи енергије у зградарству. 

 



СТРУКТУРА ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ 2017 



Структура пптрпшое електричне енергије за 2014 у Србији 





ФАКТOРИ БИТНИ ЗА ПРПЈЕКТПВАОЕ ПБЈЕКАТА СА 
АСПЕКТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНПСТИ 

 Климатски услови,  

 Орјентација према странама света (у складу са тим и организација простора у 

самом објекту), 

 Изложеност објекта утицају ветра, 

 Окружење објекта (природно и изграђено). 

Док се у ширем контекстру може разматрати и: 

 1. Временски период боравка у објекту (због топлотних добитака од људи и 

опреме), 

 2. Начин коришћења објекта, навике корисника, 

 3. Начин загревања објекта, 

 4. Структуре енергије конвенционалан или ОИЕ, 

 5. Карактеристике примењених материјала за изградњу објекта. 

 



 Клима је имала велики утицај на перформансе зграда и њену 

потрошњу енергије. Све оно што су климатски фактори треба 

добро и детаљно сагледати, и све што је могуће из природног 

окружења искористити за добробит корисника зграде, а све 

негативне утицаје кроз фазу пројектовања минимизирати 

(орјентација, правци ветрова .. И сл) 



КЛИМАТСКИ УСЛПВИ НА ППДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 Србија се налази на копненој маси 

Балканског полуострва која је окружена топлим 

морима (Јадранским, Егејским и Црним) док се 

на северу наслања на европски континент.  

 Додатни важан фактор који одређује климу 

Србије је рељеф. Грубо се може рећи да у 

Србији влада континентална клима на северу, 

умереноконтинентална на југу, и планинска 

клима на високим планинама. На највећем делу 

подручја Србије климатски услови су умерено-

континентални са мање или више израженим 

локалним карактеристикама. Од географских 

одредница које карактеришу битне синоптичке 

ситуације значајне за време и климу Србије 

треба споменути Алпе, Средоземно море и 

Ђеновски залив, Панонску низију и током реке 

Дунав, долину Мораве, Карпате и Родопске 

планине као и брдовити планински део са 

котлинама и висоравнима.  



КЛИМАТСКИ УСЛПВИ НА ППДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 Преовлађујући меридионални положај котлина река 

и равничарски предео на северу земље, омогућују 

дубоко продирање поларних ваздушних маса на југ. 

Зиме у Србији су кратке, хладне и снежне. Најхладнији 

месец према вишегодишњим мерењима Републичког 

метеоролошког завода је јануар. Просечна годишња 

температура ваздуха за период 1961–1990. за подручја 

са надморском висином до 300m износи 10.9оC. 

Подручја са надморском висином од 300 до 500m 

имају просечну годишњу температуру око 10.0оC, а 

преко 1000m надморске висине око 6.0оC. Апсолутни 

максимум температуре у периоду 1961–1990. 

измерени су у јулу, и крећу се у интервалу од 37.1 до 

42.3 оC у нижим пределима, док се у планинским 

подручјима крећу од 27.6 до 34.0 оC. У августу је такође 

веома топло, са измереним максималним 

температурама у инетрвалу од 37.4 до 40.3 оC. 

 Апсолутне минималне температуре регистроване 

су у јануару, у опсегу од -30.7 до -21.0 оC у нижим 

пределим, док се у планинским подручјима крећу од -

35.6 до -20.6 оC.  

 



КЛИМАТСКИ УСЛПВИ НА ППДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 Правилник о енергетској 

ефикасности зграда 

„Службени гласник РС“. бр 

61/2011. 
https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/pravilnik
-o-energetskoj-efikasnosti-zgrada 

 

 

 

 

 Прописана методологија 

прорачуна енергетског 

разреда 

 Спољашње пројектне 

темературе за места у 

Републици Србији дате у 

табели 3.3.4.1. 

https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/pravilnik-o-energetskoj-efikasnosti-zgrada
https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/pravilnik-o-energetskoj-efikasnosti-zgrada
https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/pravilnik-o-energetskoj-efikasnosti-zgrada
https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/pravilnik-o-energetskoj-efikasnosti-zgrada
https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/pravilnik-o-energetskoj-efikasnosti-zgrada
https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/pravilnik-o-energetskoj-efikasnosti-zgrada
https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/pravilnik-o-energetskoj-efikasnosti-zgrada
https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/pravilnik-o-energetskoj-efikasnosti-zgrada
https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/pravilnik-o-energetskoj-efikasnosti-zgrada


Просторна расподела висине снежног покривача у Србији 

 Годишње суме падавина у просеку расту са 

надморском висином. У нижим пределима годишња 

висина падавина се креће у интервалу од 540 до 820 

mm.  

 Подручја са надморском висином преко 1000 m 

просечно имају 700 до 1000 mm падавина, а неки 

планински врхови на југозападу Србије обилније 

падавине до 1500 mm. Већи део Србије има 

континентални режим падавина, са већим количинама 

у топлијој половини године, изузев југозападних 

крајева где се највише падавина измери у јесен. 

Најкишовитији је јуни, када у просеку падне 12 до 13% 

од укупне годишње суме падавина. Најмање 

падавина имају месеци фебруар и октобар. Појава 

снежног покривача карактеристична је за хладнији 

део године од новембра до марта, а највећи број дана 

са снежним покривачем је у јануару.  

 Ово се може искористити као информација за 

смањење потребне количине воде, одрживи приступ у 

потрошњи воде, резервоари за складиштење и 

коришћенје кишнице као техничке воде или воде за 

заливање. 



Конвенционалан приступ у управљању водом 



Унапређен приступ у управљању водом 

Овај приступ у коришћењу воде личи на традиционално сакупљање кишнице и њено коришћење  



Доминантни правци ветрова на подручју Републике Србије 

 Додатни утицај на климу имају и ветрови, један од 

најзначајнијих је кошава (хладан и сув ветар 

карактеристичан за север Србије). 

 Потенцијал ветра,  

 Енергетски потенцијал ветра у Србији процењује 

се на инсталисану снагу од око 1.300 megavata. 

Источни делови Србије, неке планинске области 

Златибора и Копаоника као и Панонска низија су 

подручја погодна за изградњу ветроелектрана. 

Приземна ваздушна струјања су у великој мери 

условљена орографијом. У топлијем делу године 

преовлађују ветрови са северозапада и запада. Током 

хладнијег дела године доминира источни и 

југоисточни ветар–кошава. У планинским областима 

на југозападу Србије преовлађују ветрови са 

југозапада. 

 Потенцијал ветра се може искористири  

за производњу електричне енергије (вертопаркови),  

или за снабдевање електричном енергијом помоћу 

индивидуалне ветротурбине. 

 



Значајан потенцијал ваздушних струјања лежи у 

коришћењу ветра за природну вентилацију и хлађење 

објекта а посебно током врелих летњих дана 

(позиционирањем отвора на објекту тако да се планира 

попречна циркулација ваздуха. Или отворима у 

таванском простору на калканским зидовима чиме се 

таварски простор хлади и тиме посредно хлади и 

таваница према стамбеном простору. 

 

Савремени  

приступ 

? Зашто и где су нестала паметна решења наше традиционалне градње ? 



Осунчаност на подручју Републике Србије 
 Просечан интензитет сунчевог 

зрачења на територији Републике 

Србије се креће од 1,1 кWh/m2/дан 

на северу до 1,7 кWh/m2/дан на 

југу – током јануара, а од 5,9 до 6,6 

кWh/m2/дан – током јула. 

 Температурни режим као мера 

топлотних услова, на подручју 

Србије је првенствено условљена 

Сунчевом радијацијом, 

географским положајем и 

рељефом.  

Слика 5. Годишњи просек дневне 

енергије глобалног зрачења на 

хоризонталну површину 



 Годишње суме трајања сијања Сунца крећу се у интервалу од 1500 до 2200 сати 

годишње. На годишњем нивоу, просечна вредност енергије глобалног зрачења за 

територију Републике Србије износи од 1200 кWh/m2/годишње у северозападној 

Србији, до 1550 кWh/m2/годишње у југоисточној Србији, док у средњем делу износи 

око 1400 кWh/m2/годишње. Највећи потенцијал за коришћење соларне енргије имају 

градови на југу Србије Ниш, Лесковац и Врање.  

 Степен искоришћења зрачења зависи од карактеристика уграђеног пријемника 

топлоте, тако да се може усвојити просечна вредност расположиве корисне 

енергије у Републици Србији од 700 кWh/m2 годишње. 

 



ПРЈЕНТАЦИЈА ПБЈЕКТА ПРЕМА СТРАНАМА СВЕТА 

 У складу са тим и организација простора у самом 

објекту, (за наше климатске услове)  

 Овако би било идеално да се постави објекат 

према странама света и да унутрашње просторије 

буду тако орјентицане. Део стана, дневни боравак, 

трпезарија, као и дечије и спаваће собе 

орјентисане према југу, док је кухиња делом 

орјентисана према југу и према западу, купатило 

према западу а радна соба према истоку. Излаз у 

башту према југу. Улаз у објекат према северу.  

 Величином прозорских отвора се димензионише 

према површини и намени просторије. 

 Међутим овакви идеални услови и организација 

често нису примењени, што није био случај у 

нашој традиционалној архитектури. Идеална 

орјентација има и идеалне приносе у смислу 

топлотних добитака од соларног зрачења, односно 

у крајњем билансу мање потребне енергије за 

грејање али и хлађење објекта. 

 Оно што су предности природног окружења треба 

максимално искористити 

 







То је један од разлога због кога је просечна потрошња 

енергије у зградама у Србији у односу на земље ЕУ 



Пптенцијали за кпришћеоеое спларне 
енергије у Републици Србији 

Ефикасност соларне електране у великој мери зависи од терена и климатских услова, потребно је 

задовољити следеће услове на локацији: 

1. Довољан ниво осунчаности и повољан положај парцеле или кровне површине, 

2. Доступност вишегодишњег биланса падавина (количине снега,кише и облачност, може значајно 

утицати на самњење приноса и повећати период повраћаја уложене инвестиције) 

3. Приступачност локације у смислу постојања и близина путне мреже. 

4. Постојање инфраструктурњ на локацији или у њеној близини која бимогла да омогући 

прикључење на електроенергетски вод (у варијанти када се планира fotovoltaik и коришћење fiding 

тарифе) 

5. Локација није прихватљива ако се налаки у зони културног или природног добра или у оквиру 

природног резервата или под заштитом државе. 

6. Локација са постављање соларних система може бити на терену (земљиште треба да буде ниже 

категорије, неквалитетно, што је још један од услова) или на кровним равнима зграда. 

7. Дозвола за игградњу се прибавља по поједноставњеној процедури као по члану 145. за соларе 

мањег капацитета. 

За прорачун количине произведених киловат часова годишње, као и временски оквир повратка 

инвестиције потребно је ангажовати искусне стручњаке.  

Преглед мапа соларног зрачења као и брза процена о примени соларне технологије може се 

добити преко следећих линкова: 
http://irena.masdar.ac.ae/ 

http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/?topic=4&subTopic=16 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php# 

http://irena.masdar.ac.ae/
http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/?topic=4&subTopic=16
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php




Како можемо користити соларну енергију 

 Соларну енергију примамо у виду светлости и топлоте. 

После конверзије у различитим соларним системима она се 

може ористити за добијање топлотне енергије или електричне 

енергије. 

 Соларни ситеми који се користе за производњу 

електричне енергије могу се класификовати у две основне 

групе: 

 Фотонапонски модули (називају се и fotovоltaik) 

конвертују сунчеву енергију у електричну-приликом 

апсорбовања светлосне енергије атоми емитују елктроне 

па тако настаје фотоелектрични ефекат. Могу бити 

аутономни ситеми, користити се за потребе објекта на 

коме се налазе, или бити прикључени на електро мрежу 

на коју предају произведену електричну енергију. Већина 

модула има степен искоришћења од 12-18%. 

Најнапреднији је постигао ниво ефикасности од 40% али 

он још увек није у комерцијалној употреби. 

 Сунчева енергија се фокусира путем огледала и 

концентратора у тачку максималне производње топлотне 

енергије из које се конвенционалним методама (парном 

турбином или сл.) производи електрична енергија, даље 

се одводи у електромрежу. 



 



Тренд раста прпизвпдое енергије из Фптпвплтаик система  пд 2006-2016 

претварач 

Повезани модули 



 Соларни системи који се користе за производњу топлоте за грејање воде или зграде: 

 Соларни колектори, плочасти и цевни (вакумски), концентрирајући 

 Ппстављају се на крпв или терен 

 

Соларне фасаде 



 Хибридни системи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комбинација соларних панела и топлотних пумпи. 

 Користи се за грејање санитарне топле воде и грејање подно, зидно 

или плафонско,али се може користити и за хлађење. 



Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA) 

http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/?topic=4&subTopic=16
http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/?topic=4&subTopic=16


Пасивни ситеми за пријем сунчеве енергије 

Добро орјентисани транспарентни делови фасаде омогућавају  

пасивни пријем пријем сунчеве енергије која се акумулира у унутражњим 

Подним и зидним површинама и греје простор. 



Индиректнп грејаое спларнпм енергијпм  

Trombe-ov zid 

Битно је да стаклена површина буде орјентисана према југу 



Потребно је да хитно пријавите тему за 

семинарски и до краја следеће недеље 

припремите семинарске и пошаљете их на : 

vggsmntopalovic@gmail.com 



 

Енергетска ефикасност и 
сертификација зграда 

 

  
Пето  предавање 

 

 

 

 

        др Марина Николић Топаловић     vggsmntopalovic@gmail.com  

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Београду,   фебруар 2021. године  



ЕНЕРГЕТСИ ЕФИКАСНИ УРЕЂАЈИ  
 Prema Zakonu o efikasnom korišćenju energije koji je usvojen 15. marta 

2013. godine u Republici Srbiji, proizvodi koji troše električnu energiju 

moraju da poseduju propisane oznake energetske efikasnosti. To se pre 

svega odnosi na kućne uređaje, kao što su mašine za pranje i sušenje veša, 

mašine za sudove, pećnice, televizori, rashladni uređaji, uređaji za 

klimatizaciju, električne sijalice i svetiljke. Uredbom o vrstama proizvoda 

koji utiču na potrošnju energije definisano je sedam osnovnih energetskih 

klasa. Ovim oznakama je definisano da je uređaj sa oznakom G najmanje 

efikasna klasa, dok je uređaj sa oznakom A najefikasnija klasa. U okviru 

klase A mogu da postoje još tri dopunske klase koje označavaju veću 

efikasnost uređaja a to su: A+, A++ i A+++. 

 Prema određenim statističkim podatcima, najveći potrošači električne 

energije u domaćinstvu su upravo kućni uređaji (frižideri, mašine za pranje 

veša, električni šporeti, bojleri, zamrzivači), za koje je utvrđeno da godišnje 

potroše jednu petinu ukupne količine električne energije koja je potrebna 

domaćinstvu. 

 Prednost energetski efikasnih uređaja koji imaju oznaku više energetske 

klase je to što poseduju smanjeni nivo buke, troše manje električne energije 

a samim tim su i ekološki prihvatljivi. 

 Ušteda koja može godišnje da se ostvariti uz pomoć uređaja više energetske 

klase je veoma značajna, a cena između uređaja energetske klase A i 

energetske klase A+++ može da iznosi nekoliko hiljada dinara. Samom 

uštedom energije, uređaj najviše energetske klase se isplati kroz nekoliko 

meseci. 
ИЗВОР:СРПСКИ ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ 



Кпришћеое сијалица са маопм пптрпшопм електричне енергије-штедљивих 

 



БИПМАСА 
 Биомаса је један од најзначајнијих обновљивих извора енергије која се данас користи.  

 Биомаса од биоразградивих делова који настају као нуспроизвод у дрвно прерађивачкој индустрији, 

 Отпадака иостатака бињне масе и од вишка из пољопривредне производње.  

 Биомаса се користи за производњу топлотне енергије поступком сагоревања, али се може користити 

и за производњу електричне енергије.  

 Биомаса представља најважније гориво, после угља, нафте и природног гаса а применом различитог 

метода може се претворити у течно гориво. 

 Извори биомасе су: поњопривредни остатци (слама, лишће, делови воћа), шумски отпад, пањеви, 

индустријски и градски отпад. Градски отпад може бити извор биомасе, али зе као захтев поставља 

сепаратни систем сакупљања отпада, и издвајање органске фракције отпада на месту настанка како 

би се добио квалитетан материјал. У противном градскиотпад може садржати опасне материјале који 

могу довести до продукције опасних материјала поступком сагоревања. 

 Србија има велики потенцијал у биомаси која се може користити за производњу енергије, али је 

тренутно стање сектора обовњивих извора енергије недовољно искоришћено.  

 Процене су да је укупан енергетски потенцијал биомасе у Србији 2,7 miliona ten (тона еквивалентне 

нафте), што је већа количина од укупне потрошње нафте у поњопривредној производњи Србије. Од 

тога око 1,7miliona ten је у остатцима поњопривредне производње и око 1 milion ten у дрвној биомаси. 

 У областипримене биомасе за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије , Србија 

има значајне могућности, у које спада производња брикета и пелета. Употреба брикета и пелета је 

последњих година у порасту, поготову у индивидуалним ложиштима. Последњих година се 

фаворизује производња брикета и пелета од жетвених остатака. 

 



Извор: Агенција за енергетсику Србије 



Пбнпвљиви извпри енергије 



 

 

Дрвп/цепанице    Сечка 

Брикети Пелет 



Пелет и кптлпви на пелет 

 За производњу пелета по ENplus ili EN ISO 

17225-2  стандарду користе се стопроцентни 

природни остаци дрвета. Ова сировина 

настаје у облику струготине или пиљевине 

као отпад у дрвно прерађивачкој индустрији. 

 

Капацитет  2,4-12кW 

Степен искоришћења 95,3% 

За припрему топле воде потребан је додатни бојлер, 

Аутоматски рад- дисплеј, 

Енергетски разред уређаја А+ 

Могу бити повезани на систем радијатора 

Постоје и модели који су са припремом санитарне 

топле воде.   

Уз котао потребнојенабавити и спремник за пелет               

Извор:Viessmann  

 



Кптап на пелет са спремникпм - кпмпактни  

Извор:Viessmann  



Бипмаса 

 Користи се и за производњу топлотне 

енергије у даљинском систему грејања. 

 Једна од могућности сагоревање 

комуналног отпада, па се топлотна 

енергије преко загрејане воде преноси до 

потрошача приклучених на систем 

дањинског грејања. 

 

  

 Други начин је сакупљање депонијског 

гаса, са санитарне депоније која је 

опремљена системом цеви за сакупљање 

гаса, па се помоћу добијеног гаса 

сагоревањем у топлани прозводи 

енергија за загревање и дводи до 

потрошача. 

Спаљиваоница отпада у Бечу 



Депонија Винча 



Кптларница на бипгас капацитета 1,7MW излазне снаге 

 https://www.green-group.rs/index.php?r=4333 

 Извор:https://www.green-group.rs/index.php?r=4333 



Даљинско грејање 

 Као што се види из претходних слајдова  

 Концепт дањинског грејања и одабир енергента је у сталној 

трансформацији, 

 Трагање за новим извором енергије у многоме зависи од 

локалних ресурса  



Илустрација концепта 4. генерације мрежа даљинског грејања (4G) у поређењу 

са претходне три генерације. Извор: Danfos A/S 



Гептермални ресурси на теритиријиРепублике Србије 

 Када је реч о природним појавама у Србији је регистовано 160 

природних геотермалних извора са температуром преко 15 °C.  

 Извори са највишом температуром су: Врањска бања 96°C, 

Јошаничка 78 °C, Сијаринска 72°C, Куршумлијска 68oC, 

Новопазарска 54oC. 

 Укупни капацитет свих извора износи Q= 4 000 l/s, од тога је 

највећи део регистрован у оквиру кречњака мезозојске старости, 
а мањи у гранитоидима и вулканогеним седиментима. 



Геотермална енергија на подручју Републике Србије 

 Karta korišćenja geotermalnih resursa Srbije. Navedeno 

prema: Milivojević M., Perić J. (1987). 

 Energetska potencijalnost hidrogeotermalnih resursa Mačve, 

Komitet za geofiziku SITRGMJ, Beograd. 

 Legenda:  

 1-HGT nalazišta u stenama kenozojske starost;  

 2-HGT nalazišta u stenama mezozojske starosti; 

 3-HGT nalazišta u stenama mezozojske starosti ispod stena 

kenozojske starosti;  

 4-HGT nalazišta u stenama prepaleozojske starosti;  

 5-petrogeotermalna nalazišta u granitoidnim stenama 

tercijarne starosti;  

 6-hidropetrogeotermalna nalazišta do dubine 200 m za 

eksploataciju geotermalne toplote pomoću toplotnih pumpi; 

 7-područja bez značajnih HGT nalazišta; Upotreba:  

 8-za grejanje;  

 9-za proizvodnju hrane;  

 10-u industriji;  

 11-za balneoterapiju;  

 12- za rekreaciju i sport;  

 13- za proizvodnju pakovane vode;  

 14-pojave koje se ne koriste; 

Геотермални потенцијал Србије  



 Geloška karta Mačve sa lokacijama izvedenih bunara.  
Navedeno prema: Martinović M.(2008). Hidrogeotermalna potencijalnost Mačve, Magistarska teza, Rudarsko-geološki 

fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd. 



Karta temperatura termalnih voda Mačve. Navedeno prema: Milivojević M., Perić J. (1987). 

Energetska potencijalnost hidrogeotermalnih resursa Mačve, Komitet za geofiziku SITRGMJ, Beograd. 

Legenda: 1-izoterme; 2-granica hidrogeotermalnog modela; 3-područje u kome nema rezervoarskih 

krečnjačkih stena; 4-deo krečnjačkog rezervoara sa hladnom vodom 



Izvođenje inicijalnog TRT testa Navedeno prema: Matic I., Tanaskovič I. (2016).Projekat hidrogeoloških istraživanja za 
potrebe višenamenskog korišdenja podzemnih voda i geotermalne energije u hotelu visoke kategorije u 
Beogradu Kralja Milana 35, KP 5150. KO Vračar. Gea Water Work doo, Smederevo, Извпр: Geotermalne vode u Srbiji: 
Najveći a neiskorišćeni resurs-ЕВРППСКЕ СВЕСКЕ БР 2/2018  



Izgled gradilišta i postavljanje jedne od sondi. 
Navedeno prema: Matic I., Tanaskovič I. (2016).Projekat hidrogeoloških istraživanja za potrebe 
višenamenskog korišdenja podzemnih voda i geotermalne energije u hotelu visoke kategorije u 
Beogradu Kralja Milana 35, KP 5150. KO Vračar. Gea Water Work doo, Smederevo. Извпр: Geotermalne vode u Srbiji: 
Najveći a neiskorišćeni resurs-ЕВРППСКЕ СВЕСКЕ БР 2/2018 ДР ВЛАДИМИР ПАВИЋЕВИЋ 



Истраживање у оквиру блока 65, 

на Новом Београду  

су изведена са циљем обезбеђења  

2 MGW Енергије подземним водама, и то 

за потребе хлађења и грејања стамбено 

послвног комплекса West 65.  

На слици је дат шематски приказ 

распореда пројектованих и изведених 

објеката (бушотина). 
 
 
Извпр: Matić I. (2010). Projekat detaljnih hidrogeoloških 
istraživanja za potrebe višenamenskog korišćenja 
podzemnih voda u bloku 65 na Novom 
Beogradu, RGF, Beograd. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шематски приказ триплет система за кпришћеое 
субхигрптермалне енергије за режим грејаоа и хлађеоа. Извпр: 

Matić I. (2010). Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe višenamenskog korišćenja podzemnih voda u bloku 65 na 
Novom Beogradu, RGF, Beograd. 
 



Тпплптне пумпе 

 Топлотне пумпе су енергетски најефикаснији систем производње 

топлоте јер се енергија коју користи топлотна пумпа налази у природној 

средини.  

 Који ће модел топлотне пумпе бити примењен зависи од тога који је 

природни потенцијал на датој локацији на располагању. Овај систем 

грејања користи много мању количину електричне енергије за рад саме 

пумпе, да би искористио ту енергију. Ако се комбинује са 

фотоволтажним системом, у хибридни систем, потребна количина 

електричне енергије може бити и мања. 

 Помоћи топлотне пумпе елиминише се употреба фосилних горива и 

доприноси смањењу емисија CO2 и позитивно утиче ефекте климатских 

промена. 



Тпплптне пумпе-принцип рада 
 Топлотне пумпе су уређаји уз помоћ којих се топлотна енергија из једног 

окружења преноси на друго. На пример топлотна енергија може да се узме из 

подземних вода које су на температури између 12°C и 15°C током целе године. 

Из ушеног бунара вода се одводи у измењивач топлоте у коме се део топлоте из 

подземне воде преноси у фреон који тада испарава. Делимично охлађена вода 

враћа се у бунар тако да се токови подземних вода не ремете. Фреон, који је 

сада у гасовитом стању сабија се компресором и тада отпушта топлоту коју 

предаје води која циркулише кроз подни систем цеви у објекту. Топлотне пумпе 

се користе за нискотемпературни ситем грејања-подни или зидни. 

 Топлотне пумпе се осим за грејање могу користити и за хлађење објекта.  

 Годишњи трошкови код грејних система са топлотном пумпом штеде до 75% 

средстава у односу на конвенционалне грејне системе, попут електрокотлова, и 

ТА пећи. Степен искоришћења COP. Топлотне пумпе преи+узимају 75% енергије 

из окружеља а 25% је електрична енергија коју користе за пребацивање енергије 

изједног окружења у друго. Предности се састоје и у томе што није потребно 

издвојити новац за иградњу димањака, резервоара, транспорт енергената, не 

испуштају CO2 у ваздух и слично. У зависности од тога коју енергију користе 

постоји потреба за бушотинама у тлу или не. 

 

 

 



 Течни гас долази у испаривач, где у контакту са споњним температурама 

испарава. Затим у виду гаса долази до докомпресора који га сабија и тиме га 

загрева на температуру до 65°C. 

Тако загрејан, гас одлази у кондензатор где поново постаје течан и преко 

измењивача предаје топлоту води за грејање, затим одлази у експанзиони вентил 

и циклус почиње испочетка. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Течни гас долази у испаривач, где у контакту са спољним 

температурама испарава. Затим у виду гаса долази до компресора 

који га сабија и тиме га загрева на температуру до 65°C. 

Тако загрејан, гас одлази у кондензатор где поново постаје течан и 

преко измењивача предаје топлоту води за грејање, затим одлази у 

експанзиони вентил и циклус почиње испочетка. 

 



Тпплптне пумпе-ппдела 
 У зависности од тога из које средине се жели преузети топлота постоје: 

 ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ ВОДА-ВОДА раде на принципу преузимања топлоте од воде из тла. Буше се 

бунари (cca 100 m), затим се узима топлота из подземне воде и преноси на воду која циркулише у 

цевима  дома. Охлађена вода се утискује преко друге бушотине у тло, и потребноје добро 

пузивционирати повратну бушотину како неби дошло до потхлађивања воде. Према 

појединимизворима минималло растојање измењу бушотина је 50м, али и зависноод дубине 

постоје посебни прорачуни. Оваква врста грејања је најефикаснија, али и најзахтевнија што се 

тиче уградња и финансијских захтева поготову ако је потребно уградити бушотине великих 

дубина, спровести физичка и хемијска испитивања исправности воде. 

 ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ ЗЕМЉА-ВОДА  извлачи топлоту из земље и предаје је води која се налази у 

цевима унутар дома. Уградња је слична као код система вода-вода мада постоји и систем са 

хоризонталним полагањем цеви испод површине земље, којије једноставнији али је и мање 

ефикасан. Битно је само да се на површини кроз коуј су цеви спроведене  не налази огроман 

терет како се нби оштетиле цеви. 

 ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ ВАЗДУХ-ВОДА  извлаћи топлоту из споњашњег ваздуха и предаје води која 

се налази у цевима подног грејања које загревају дом. Уградња ове топлотне пумпе захтева 

најмање улагања. 

 ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ ВАЗДУХ-ВАЗДУХ  је пумпа која ради на истом принципу, стим што уместо да 

топлоту преда води, она топлоту коју је извукла из спољашњег ваздуха , предаје ваздуху  који се 

налази унутар дома. Уместо подног или зидног грејања треба уградити  уређај који издувава 

ваздух у дом (вентилатор конвектори). 

 



Шематски приказ основних типова топлотних пумпи 



Vitocal 300-W Pro 
 Велика топлотна пумпа за велике стамбене зграде, 

привреду и дањинско грејање 

 Вода/вода топлтна пумпа, једностепена и двостепена, 

топлотни капацитет: 112 do 290 kW, макс 1450 kW (као 

каскада)  

 Аутоматска регулација, са графичким приказом 

 Mali troškovi rada pri najvećoj efikasnosti zahvaljujući eko 

razredu A++ 

 Укључивање каскадно до 1450 kW 

 

 Конструкција компактних димензија 

 Vitocal 300-G Pro ширине 88 cm и може се са уграђеном 

возном подконструкцијом лако унети на место уградње. 

 За веће капацитете може се до пет агрегата поставити у 

каскаду. 

      

      

 

Извор:Viessmann    Пресек Vitocal 300-G Pro  



Тпплптне пумпе ваздух-впда 

 Ваздух- вида топлотне пумпе 

 Ове топлотне пумпе користе 

ваздух или одлазни ваздух 

као примарни извор енергије. 

 

Извор:Viessmann  





Тпплптне пумпе ваздух-впда 



 Vazduh/voda toplotna pumpa modernog dizajna 

 Mali troškovi struje u režimu rada 

 Pripremljena za povezivanje sa fotonaponskim sistemom 

 Komforno zagrevanje potrošne vode zahvaljujući velikom 

kapacitetu 

 Jednostavno upravljanje preko mobilnih uređaja kao što su 

pametni telefoni i tablet 

 Solarna struja smanjuje troškove rada 

 Vazduh/voda toplotna pumpa Vitocal 300-A se vizuelno izdvaja od 

drugih pumpi. Postavlja se u bašti i koristi besplatnu toplotu 

vazduha. Posebno je koncipirana za modernizaciju 

jednoporodičnih kuća. 

 Vitocal 300-A je veoma tiha u normalnom režimu rada, a noću se 

šum ventilatora dodatno smanjuje zbog malog broja obrtaja. 

 Za rad električnih komponenti može se koristiti struja sopstvenog 

fotonaponskog sistema, što dodatno smanjuje ionako već male 

troškove. 

 Jednostavno hlađenje leti 

 Vitocal 300-A je već pripremljen za reverzibilan rad za hlađenje 

prostorija leti. 

 Konvektori ili površinski rashladni sistemi stvaraju tokom vrelih 

letnjih dana prijatnu klimu u prostoru. 



Сплит ваздух/впда тпплптне пумпе 

 
 Главна одлика сплит 

ваздух/вода топлотне пумпе су 

одвојене унутрашња (тиха) и 

спољна јединица која уводи 

ваздух.  

 Код овог модела нема трошкова 

бушења зида и постављања 

цеви за ваздух. 

  

 
Извор:Viessmann  



Тппла впда-тпплптне пумпа 

 Топла вода-топлотна пумпа повољно и штедљиво преузима независно од 
неких других инсталација за грејање припреме топле воде топлотом из 
ваздуха. 

 Topla voda iz izlaznog ili okolnog vazduha 

 Topla voda-toplotna pumpa, 1,7 kW, zapremina bojlera; 300 litara 

 Pregled prednosti 

 Povoljna cena toplotne pumpe za pripremu tople vode 

 Bojler od 300 litara sa ugrađenom regulacijom 

 Temperatura vode do 65 °C 

 Može se kombinovati sa solarnom instalacijom 

 Optimizovana upotreba sopstveno proizvedene struje 

 Energetski štedljiva i higijenska priprema tople vode 

 Vitocal 161-A je kompaktna toplotna pumpa za pripremu tople vode. Ona uzima 

toplotu koja se nalazi u okolnom vazduhu i zagreva vodu u bojleru od 300 litara. 

 Pogodna je za jednoporodičnu kuću isto kao i za manje privredne objekte. Idealna 

je, na primer, za pekare, gde se mora rashladiti vazduh. 

 Upotrebna temperatura vode se može podići do 65 °C zbog povećane higijene pitke 

vode. 

 Dostupne varijante na izlazni ili okolni vazduh 

 Kao verzija na okolni vazduh Vitocal 161-A koristi toplotu vazduha iz prostora u 

kome je ugrađena. Kao verzija na izlazni vazduh koristi pomoću kanala otpadnu 

toplotu iz drugih prostorija, kao na primer kupatila ili kuhinje. Za to mora samo da 

se zameni poklopac. 

 Za brzo zagrevanje vode uređaj se može dodatno opremiti elektro-grejačem. 



Vitocal 242-С 
 Сплит топлотна пумпа са соларном функцијом 

 Запремина бојлера: 220 литара, капацитет грејања: 3 до 10,6 к 

 Подела на тиху унутрашњост и спољашњу јединицу која доводи ваздух 

 Флексибилна монтажа спољашње јединице 

 Бојлер од 220 литара за соларно загревање потрошних вода 

 Оптимизована употреба струје из сопствене производње  

 Компактна сплит ваздух / вода топлотна пумпа Vitocal 242-С је повољна 
енергетска централа за новоградњу једнопородичних кућа. 

 Захваљујући уграђеној соларној функцији потрошне воде се сунчаним данима 
може загрејати соларна инсталација. 

 Грејање и хлађење 

 Vitocal 242-С може да користи само систем грејања или за грејање и хлађење. 

 Графички кориснички интерфејс регулира приказ и криве грејања и хлађења. 
Код повезивања соларних инсталација приказује се и соларни принос. 

 Ефикасност и компактна кућна централа за грејање, хлађење, припрему топле 
воде и вентилацију 

 Велики број различитих варијанти капацитета и опремљене системске 
комбинације Vitocal 222-С са уређајима за вентилацију станове Vitocal 300-Ф 
омогућава прилагођавање кућних централних енергетских уређаја и због тога је 
погодан за новоградњу. 

 Високоефикасна рекуперација топлоте уређаја за вентилацију станове Vitovent 
300-F користи пуну енергију за штедну енергију. Системска комбинација 
постиже рекуперацију топлоте до 98 %. У пасивној кући системска комбинација 
може послужити и за грејање. Опционално понуђени хидраулични регистар за 
грејање дозвољава загревање долазног ваздуха. 



Тпплптне пумпе расплина/впда  
  Расолина/вода топлотне пумпе користе 

земљу као примарни извор енергије-или 

земним колекторима или земним 

сондама. Ако је на располагању вода 

као извор топлоте  онда се користе 

вода-вода топлотне пумпе. 

Vitocal 300-G 

Kористи топлоту земље или 

подземних вода 

Тихи рад захвањијући дуплој 

звучној изолацији. 

Капацитет грејања: 5,9 do 85,6 kW 

Извор:Viessmann  





Vitocal 242-G 

 Користи се за једнопородичне куће 

 Компактна расолина/вода топлотна пумпа са 

соларном функцијом. rasolina/voda toplotna pumpa sa 

solarnom funkcijom,  

 Капацитет рејања: 5,9 do 10 kW,  

 Запремина бојлера: 220 litara 

 За грејање користи топлоту земње и може му се 

прикњучити соларна инсталација. 

 Помоћу колектора се загрева потрошна вода и због 

тога је уграђен бојлер 220 litara.  

 Струја коју произведе фотонапонски систем може се 

користити за рад пумпе. 

 Грејање и вентилација у једнопородичној кући 

 Vitocal 242-G има и могућност управљања уређајем 

за вентилацију Vitovent 300-F преко уређаја за 

регулацију топлотне пумпе. Оба уређаја чине 

компактну јединицу која заузима мало простора у 

једнопородичној кући. 

Извор:Viessmann  



НПВИ КПНЦЕПТ  ТППЛПТНЕ ПУМПЕ СА ЛЕДЕНИМ 
РЕЗЕРВПАРПМ 

 ОВАЈ СИСТЕМ ТОПЛОТНИХ 

ПУМПИ ЈЕ НОВО РЕШЕЊЕ  

 Систем са леденим резервоаром је 

извор топлоте за расолина/вода 

топлотне пумпе [1]: подземни 

резервоар [2] iи соларни апсорбер 

ваздуха [3]  

 То је повољнија варијанта земних 

сонди или земном колектору, 

 Користе се ваздух, сунчева енергија 

и температура земље се користе 

истовремено као извор топлоте. 

 У зависности од расоложивости и 

економичности, топлота се 

привремено складишти или се 

користи. 

 Примењује се за мање објекте-

резервоар од10-20m3 за 6-17,2кW   

 а велика постројења резервоар 

већих димензија и до 120m3 за 17-

30-100кW 

Извор:Viessmann  



НПВИ КПНЦЕПТ  ТППЛПТНЕ ПУМПЕ СА ЛЕДЕНИМ 
РЕЗЕРВПАРПМ 

Извор:Viessmann  



Конденазациони гасни котлови 

 

 Сагоревањем горива у котлу настају врући димни гасови, чија топлота 

кроз измењиваче , предаје топлоту води која се налази у цевима и 

радијаторима или подном грејању.  

 У димним гасовима који настају каопродукт сагоревања налази се 

водена пара која настаје сагоревањем гаса и која има  удео водоникау 

себи. Кондензациони котао извлачи ту топлоту из отпадних гасова чиме 

се искориштава топлота која би код класичног котла била избачена у 

атмосверу. У томе је предност кондензационих у односу на класичне 

котлове. 

 

 



 Класични, али икондензациони гасни котлови се користе за: централно 

грејање али и загревање санитарне топле воде(зависно до модела) уз 

додатно искоришћење топлоте која се ствара у котлу. Најчешће се 

користи гас, за напајање а назив кондензациони је јер се водена пара 

која се ствара током сагоревања кондензује. 

 Гасни кондензациони котлови за разлику од класичних користе топлоту 

отпадних гасова па имају већу ефикасност искоришћења енергије. 

Самим тим и трошкови за грејање су мањи а њихова употреба у ЕУ је 

обавезна. 

Конденазациони гасни котлови 



 Кондензациони котлови се сврставају у најекономичније уређаје 

за грејање. 

 Произвођачи наводе да је њихова ефикасност и до 98%, и она се 

односи на горњу топлотну вредност. Треба разликаовати доњу 

топлотну вредност од горње топлотне вредности. 

 Доња топлотна вредност представља количину топлоте која се 

може добити сагоревањам одређеног енергентског извора-без 

настанка кондензације. Она је само део укупне енергије горива. 

 Насупрот доњој, горња топлотна вредност укључује и количину 

топлоте садржане у воденој пари димних гасова-значи са 

додатном количином топлоте. Тако је код произвођачких 

карактеристика ефикасност кондензационих котлова чак и до 

109%. 

 



 Обзиром да је произведени кондензат слабо кисео (pH 3-5), то утиче на 

избор материјала који се користе за димњак. 

 За кондензационе котлове погодни су димљаци који су израђени од 

нерђајућег челика отпорног на киселине, стаклопластике (PPs) – 

посебне врсте пластике која је отпорна на температуру до120°C и 

киселину.  

 У појединим случајевима могуће је користити и димоводе од 

алуминијума. 

 Ако објекат већ има постојећи зидани димњак потребно је урадити 

његову санацију PPs цевима како не би дошло до оштећења или 

урушавања димњака. 

Конденазациони котлови на гас-обавезно морају имати 

квалитетан димни одвод 



Конденазациони котлови на гас 

 Капацитет 3,2 до 35кW 

 Акумулациони бојлер 100-130 l 

 Аутоматска регукација 

 Енергетски разред  А 

 Номинални степен искоришћења  

 98 % (Hs)/109 % (Hi) 

Извор:Viessmann  



ГАСНИ КОТЛОВИ 
Битно је одабрати модел који је  

кондензациони, тиме се смањује  

утицај на животну средину. 

Треба водити рачуна о томе, јесте  

ли потребан прикључак на димњак,  

или се може преко зида извршити  

елиминација гасова. 

Код одабира котла постоје варијанте  

котла који је намењен сам за грејање, 

 или модел на који додатно можете  

прикључити бојлер за СТВ. Осим  

тога постоје и модели који  

компактно имају уграђен осим  

система за грејање и бојлер за  

прирпрему СТВ. 

Различити су избори енергенара,  

земни гас, нафтни гас,ТНГ,  

или комбиновани. 

Код одабира модела гасног корла,  

степен искоришћења варира,  

од 90-99-100-109%. 

Код појединих модел постоји могућност вишестепеног рада, што је једна од погодности. 





Гасни кондензациони котао са интерисаним резервоаром 

Гасни котлови нових  

генерација штеде од  

15-40% потрошње енергента. 

Битан елемент мреже је  

мерач температуре у  

просторијама које се греју, као и 

спољне температуре 

аутоматски повезан са  

котлом. Аутоматска  

регулација и могућност  

подешавања температурног  

режима рада котла, у току  

дана или ноћи. Тиме се  

такође може остварити  

уштеда у потрошњи  

енергента. Ако се котлови  

налазе у негрејаним  

просторијама  

(подрум, гаража..) обавезна  

је добра изолација тод дела 

цевне мреже. Ради мање  

потрошње, препорука је и  

уградња термостатских глава  

на радијаторима, као и опримизовање температуре воде у мрежи, поготову када је модел са грејањем СТВ. 



 Терм 

Термостат дигитални 

Термостат обични 

Термоста са радио сигналом 

Пратећа опрема сензори,контолери и термостати 



Извор: Vaillant 



Даљинскп грејаое 
 Преднсоти: централизована припрема топлотне 

енергије која се разводи до корисника, могућност 
контроле емисија(за то постоји запослено стручно 
особље које одржава мрежу у исправном стањи, 
ремонтује и контролише рад) енергенти се све 
више из традиционалних необновљивих извора 
пребавују на мање штетне(гас, или депонијски гас) 
а негде и обновљиви соларна енергија.   



 Клима је имала велики утицај на перформансе традиционалне 

архитектуре зграда и њену потрошњу енергије. Зелене зграде 

настојале су да знатно смање потрошњу енергије. Овде је 

анализиран узорак зграда високих перформанси изграђених на 

различитим глобалним локацијама и пружа доказ да су мере за 

смањење потрошње енергије смањиле ЕУИ до тачке у којој 

његова повезаност са данима степена грејања више није 

очита. Овај резултат сугерише да је понашање крајњег 

корисника најважније  



Нови проступ у пројектовању објеката 

 Пројектовање објеката тако да се максимално 

искористе бенефити локације (орјентација, 

инсолација, ружа ветрова, атмосверске падавине, 

дневно светло), 

 Тежи се што мањој потрошњи енергије за расвету 

али и за све утеђаје и системе, 

 За енергију која је потребна (максимално) 

користити ОИЕ, 

 Одрживи приступ управљања отпадом, 

грађевинским и комуналним, 

 

 

 

 



Потребно је да припремите пројекте мањих 

стамбених објеката у ЈПГ или ПДФ формату и 

пошаљете их на : 

vggsmntopalovic@gmail.com 


