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Потрошња енергије 



Неки од програма за енергетске симулације 











За вентилацију и климатизацију 











СИМУЛАЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ 

ИЗВОР ЦРТЕЖА: ENERGO - Cfd modelovanje  



ENERGO - Cfd modelovanje  



ENERGO - Cfd modelovanje  



ENERGO - Cfd modelovanje  



ENERGO - Cfd modelovanje  



Вештачко и природно светло 





симулације 
 Помоћу програма се израђују модели који помажу 

при доношењу одлука 

 

 



СИМУЛАЦИЈА ПРИРОДНОГ И ВЕШТАЧКОГ СВЕТЛА 

























Симулација соларног зраечења 



Симулација соларног зрачење 









Појединачни делови сунчевог спектра 



Културно историјски споменици 





Значај за културно историјске објекте 





Заштита културно историјског наслеђа 







Заштита културног добра 













У току дана 



Приликом пројектовања нових објеката 



стамбених 







пословних 











Настојање да се потрошња и могућност 

енергетских добитака обједини у циљу 

уштеда енергије 



Паметне зграде 



Net Zero Buildings 
 

https://www.netzerobuildings.co.uk/




земунице 



Пупинова палата у Новом Саду 





Архисолар Ловрић 





Трагање доводи до нових слободних форми 





Фотоволтажне ћелије 









Стари природни материјали у новом облику 





KARTE BUKE 

Karta buke grada Rijeke 





Стамбени комплекс NELT Крагујевац 



Феномен боје 







Крајњи циљ је  

Објекти са нултом енергетском 

потребом 



Са веома различитим 

нивоом опреме и самим тим 

различитим нивоом памети 



Stanovanje u Vajcu 







Zgrada Diamond Lotus u Vjetnamskom  

gradu Ho Ši Min  

Izvor: Gradjevinarstvo.rs 



ПРОПИСИ И МЕРЕ ЗА ТЕРМИЧКУ ЗАШТИТУ ОБЈЕКАТА  
 Први прописи за термички прорачун у Југославији почињу се 

примењивати 70-тих година прошлог века. Ти прорачуни су били 
обавезни део пројекта и рађени су као Линијски прорачуни,.  

 80-тих година долази до пооштравања прописа који су се 
односили на термички прорачун, у том смислу што су 
коефицијенти кориговани и за исте зидове или таванице 
потребно је било пројектовати веће дебљине термоизолујућих 
слојева. И ови пропрачуни су такође рађени као Линијски 
прорачуни (коефицијенти са 0,93 смањени су на 0,70).  

 1987. године усвојени су нови прописи према којима се врши 
термички прорачун. Према овим прописима Термички пропачун 
се радио као прорачун Укупних губитака – стандард ЈУС. 
U.Ј5.600 из 1987.  

 Прописима за термички прорачун од 1993. је дошло до 
ревидовања стандарда из 1987, од стране Комисије за топлотну 
технику у грађевинарству – стандард ЈУС. U.Ј5.600 из 1998. 



ЦРНА РУПА У СВЕМИРУ 



Постојећи објекти са аспекта нових знања и 

техника за мерење учинка 



Сертификација зграда у Србији 

 ЗАКОНУ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ „Службени гласник РС“. бр. 

72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/2014. 

Решење УС РС-54/3013-11. Одлука УС РС -65/2017. 

 ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ „Службени гласник РС“. бр. 145/2014,  

 Правилник о енергетској ефикасности зграда „Службени гласник РС“. бр 

61/2011.  

 Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о 

енергетским својствима зграда. „Службени гласник РС“. Бр. 69/2012. 

 Правилник о класификацији објеката „Службени гласник РС“. Бр. 

22/2015 

 



Потребно је да за следећу недељу 01. 4. 2021. 

припремите семинарске и пошаљете их на: 

vggsmntopalovic@gmail.com 



Потребно је да за следећу недељу 

припремите подлоге. Пројект на коме 

планирате да радите елаборат и пошаљете их 

на : 

vggsmntopalovic@gmail.com 



Потребно је да хитно пријавите тему за 

семинарски који презентујете у четвртак 

08.04.2021. у термину вежби 17,00 (путем 

zooma). 

Припремљене семинарске пошаљете до 

среде 07.04.2021. на : 

vggsmntopalovic@gmail.com 


