
 

Енергетска ефикасност и 
сертификација зграда 

 

  
Шесто предавање 

 

 

 

 

        др Марина Николић Топаловић   vggsmntopalovic@gmail.com 

      
__________________________________________________________ 

Београду,   фебруар 2021. године  



 Елаборат енергетске ефикасности представља 

самосталну целину и има све саставне делове у 

складу са важећим правилницима о обиму 

инвестиционо техничке документације.  

 Чине га општи и технички део.  

 Елаборат енергетске ефикасности ради  

одговорни пројектант и вршилац  техничке 

контроле, инжењер са лиценцом за енергетску 

ефикасност 381.  



 Прорачун нема својство независне целине и 

нема остале делове уобичајене за пројекат. 

Прорачун садржи само рачунске доказе и 

саставни је део елабората енергетске 

ефикасности објекта. 
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 Пројектовање топлотне заштите треба да буде укључено на самом 
почетку процеса пројектовања, без обзира о којој се фази пројектовања 
ради. Само правовремено укључивање омогућава да се пројектовање 
спроведе рационално, ефикасно и по свим инжењерским и економским 
принципима. Савремени трендови у енергетској ефикасности који 
последњих година заокупљају пaжњу светске стручне и научне јавности 
утицали су и на наше законодавство у области пројектовања и градње 
објеката. Закон о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС 92/2009.) као 
кровни закон у грађевинарству, поставља као један од приоритета 
енергетску ефикасност објеката у оквиру које се намеће потреба 
прорачуна термичке заштите објеката. Енергетска сертификација 
објеката је у великом броју европских земаља реалност, а правилник о 
Енергетском пасошу за новоизграђене објекте је обавезни документ за 
добијање употребне дозволе изграђеног или реконструисаног објекта. 
Сви нови објекти у Србији од 30. септембра 2012. морају бити 
енергетски класификовани, а најнижа дозвољена енергетска класа за 
нове објекте је„C“. Испод тог стандарда није могуће добити дозволу за 
изградњу новог објекта у Србији, односно извршити технички пријем 
објекта и прибавити употребну дозволу. У фази техничког пријема 
неопходан документ је Енергетски пасош објекта.  



Категприје пбјекта за кје је пбавезан Елабпрат 
енергетске ефинаснпсти и Енергетски паспш 

 Стамбене зграде са једним  станом; 

 Стамбене зграде са два или више станова; 

 Управне ипословне зграде; 

 Зграде намењене образовању и култури; 

 Здграде намењене здравству и социјалној заштити; 

 Зграде намењене туризму и угоститељству; 

 Зграде намењене спорту и рекреацији; 

 Зграде намењене трговини и услужним делатностима; 

 Зграде мешовите намене. 

 



 Пројекат енергетске ефикасности, се осим за нове објекте, мора 

радити и за старе објекте за које се планира реконструкција, 

 У оквиру пројектне документације ради се пројект енергетске 

санације. 

 Пројект енергетске санације се ради тако што се прво израчуна 

енергетски разред постојећег објекта, а затим се уз примену 

мера за утопњавање објекта и додавање термо изолације, 

уамену прозора...система грејања, израчуна енергетски разред 

објекта на коме се планира спровошење мера енергетске 

санације. 

 Потребно је макар за један ниво побољша енергетски разред 

објекта. 



За које зграде нијепотребно радити Елаборат 

енергетске ефикасности и Енергетски пасош 

 За зграде, које се продају издају или реконструишу а имају мању 

површине од 50м2 

 Зграде које имају ограничени век употребе на 2 године или 

мање, 

 Зграде привременог карактера за смешта ј радника и материјала 

у време извођења грађевинских радова, градилишне зграде, 

 Радионице, производне хале или зграде које се морају држати 

отворене више од половине радног времена а немају ваздушне 

завесе, 

 Зграде које се продају или се право власништва стиче у 

стечајном поступку, у случају присилне продаје или извршења, 

 Објекти у којима се одржавају верски обреди, 

 Зграде које су под одређеним режимом заштите а код којих би 

испуњење захтева енергетске ефикасности било у супротности 

са условима заштите, 

 Зграде које се не греју или се греју на температуру до+12°C. 

 

 



Енергетски пасош 



 Методологија за прорачун Елабората енергетске ефикасности је 
прописана Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени 
гласник РС“ бр. 61/2011, у даљем тексту ПоЕЕЗ) који се примењује од 
30. септембра 2012. године. Преузмите са 
сајта:https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/pravilnik-o-energetskoj-efikasnosti-zgrada 

 

 Методологија за садржину сертификата–Енергетског пасоша, је 
Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о 
енергетским својствима зграда. („Службени гласник РС“ бр. 69/2012 и 
44/2018) као што назив каже прописује услове, садржину и начин 
издавања сертификата о енергетским својствима зграда–Енергетског 
пасоша. Преузмите са сајта:https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/pravilnik-o-
uslovima-sadrzini-i-nacinu-izdavanja-sertifikata-o-energetskim-svojstvima 

 

 Правилник о категоризацији објеката, 

 Правилник о заштити објеката од пожара 

 

 Кровни закон на основу кога се ова процедура прописује је Закон о 
планирању и изградњи објеката („Службени гласник РС“ бр. 
72/2009,81/09-исправка, 64/10 УС и 24/11 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 
98/13 – УС, 132/14 i 145/14, 83/2018). 

 Закон о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014, 95/2018). 

 Закон о ефикасном коришћењу енергије(„Службени гласник РС“ бр. 
25/2013-18). 



УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА 
ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

 Полазиште за израду елабората енергетске 

ефикасности је: 

 Одрерђивање топлотног отпора прелазу 

топлоте R [m2·К/W] и  

 Коефицијента пролаза топлоте грађевинског 

елемента  U [W /(m2·К)] 



За лакше кпришћеое таблица 
 За лакше разумевање назива појединих константи, дат је грчки 

алфабет, велика и мала слова  
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Коефицијенти битни за прорачун 

 Коефицијент унутрашњег прелаза топлоте hi је 

мера прелаза топлоте са унутрашњег ваздуха на 

унутрашњу површину преграде,  

 Коефицијент спољашњег прелаза топлоте hе је 

мера прелаза топлоте са спољашње површине 

преграде на спољашњи ваздух.  
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 Отпор прелазу топлоте са унутрашње стране Rsi 

[(m2·К)/W] је отпор прелазу топлоте са унутрашњег 

ваздуха на унутрашњу површину преграде. 

 Отпор прелазу топлоте са спољашње стране Rsе 

[(m2·К)/W] је отпор прелазу топлоте са спољашње 

површине преграде на спољашњи ваздух. 
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 Вредности отпора Rsi и Rsе су прописане стандардима, и 

зависе од положаја преграде у склопу објекта (спољни 

зид, равни кров, међуспратна конструкција изнад 

отвореног пролаза, коси кровови, зид ка негрејаном 

простору, међуспратна конструкција ка негрејаном кровном 

простору, међуспратна конструкција изнад негрејаног 

простора, зид ка негрејаној зимској башти, зид у тлу, под 

на тлу, међуспратна конструкција у тлу, зид између зграда, 

мрђуспратна кнструкција која раздваја просторе 

различитих корисника). (Табела 3.4.1.1. ПоЕЕЗ) 
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Табела 3.4.1.1. 



Топлотно техничку карактеристику материјала чини: 

 1.Топлотна проводљивост λ [W/(m·К)], је топлотни 
проток кроз слој материјала дебљине 1m, површине 
1m2, управно на ту површину, при разлици 
температура са једне и друге стране преграде од 1К. 
Топлотна проводљивост се означава грчким словом λ 
(ламбда) зависи од густине материјала ρ (ро). Већа 
густина материјала условљава већи коефицијент 
топлотне проводљивости (вредности топлотне 
проводљивости λ дате су у  Табели 3.4.1.2. ПоЕЕЗ) 
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Табела 3.4.1.2. 



Топлотно техничка карактеристика материјала 

 2.Густина материјала ρ [kg/m3] (Табела 3.4.1.2. 

ПоЕЕЗ) је маса јединичне запремине 1m³ неког 

материјала, означава се грчким словом ρ (ро) . 



Табела 3.4.1.2 



Топлотно техничка карактеристика материјала  

 3.Отпор пролазу топлоте - топлотни отпор R 

[(m2·К)/W] преграде представља меру  

супротстављања пролазу топлоте кроз преграду   

 R =[(m2·К)/W] 
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 Пролазу топлоте се супротставља и ваздух који се 
налази уз преграду пa је: 

 Укупни отпор прелазу топлоте или укупни 
топлотни отпор Rк преграде једнак је збиру:  

 Rsi отпора прелаза топлоте са унутрашњег ваздуxа 
на унутрашњу страну преграде, 

 R отпора пролаза топлоте кроз преграду и 

 Rsе отпора прелаза топлоте са спољашње стране 
преграде на спољашњи ваздух. 

 Rк= Rsi + R + Rsе [(m2·К)/W] укупни топлотни отпор 
грађевинске конструкције и слојева ваздуха унутра и 
споља. 



 Коефицијент пролаза топлоте грађевинског 

елемента U [W/(m2·К)] неке преграде је: 

топлотни проток кроз преграду управно на 

граничне равни јединичне површине за јединичну 

разлику температура ваздуха уз граничне 

површине те преграде када је постигнуто 

стационарно стање. (методологија за 

одређивање параметара топлотне заштите 

зграде или дела зграде Табела 3.1.1. ПоЕЕЗ) 

 U =    [W/(m2·К)]  





Umаx [W/(m2·К)]  
 Највеће дозвољене вредности коефицијента 

пролаза топлоте Umаx [W/(m2·К)] за елементе 

термичког омотача зграде прописане су 

Правилником о енергетској ефикасности зграда 

(Табела 3.4.1.3. ПоЕЕЗ). 

 Вредности Umаx [W/(m2·К)] елемената термичког 

омотача за нове зграде имају ниже вредности од 

Umаx [W/(m2·К)] елемената термичког омотача за 

већ постојеће зграде. 



Табела 3.4.1.3. 



 Вредности коефицијента пролаза топлоте U  [W/(m2·К)] 

се ралунају у складу са стандардом SRPS EN ISO 

13789 и посебним стандадима за нетранспарентне 

грађевинске елементе, изузев подова и зидова у тлу и 

зида завесе ускладу са стандардом SRPS EN ISO 

6946, за подове и  зидове у тлу у складу са стандардом 

SRPS EN ISO 13370, за грађевинске елементе типа 

прозора, балконских врата и ролетни  у складу са 

стандардом SRPS EN ISO 10070-1 и SRPS EN ISO 

10070-2 за зид завесе у складу са стандардом SRPS 

EN ISO 13947, за стакла у складу са стандардом SRPS 

EN ISO 673 и SRPS EN ISO 410, за елементе за 

зидање зидова и зидане зидове  у складу са 

стандардом SRPS EN ISO 1745. [1]  

[1] Правилник о енергетској ефикасности зграда; Службени гласник РС, 61/2011,  



ПРИМЕР 1. 
 
 Одредити коефицијент пролаза топлоте U за фасадни зид 

од гитер блока дебљине 25 cm, са унутрашње стране зид 

је малтерисан кречним малтером дебљине 1,5 cm, а са 

спољашње стране термо малтером у дебљини од 10 cm и 

завршно обрађен пигментним фасадним малтером у 

дебљини од 0,5 cm (Слика 4.). Прорачун треба да покаже 

хоће ли бити задовољен коефицијент пролаза топлоте 

грађевинског елемента U у односу на Umаx за спољни 

зид  постојећег објекта према Правилнику о енергетској 

ефикасности зграда (Службени гласник РС 61/2011.). 
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                                         Табела 3.4.1.3. 



 Прорачун коефицијената пролаза топлоте грађевинског 
елемента  U [W/(m2·К)] 

 d1 =0,015 m кречни малтер, 

 d2 =0,25 m дебљина гитер блока, 

 d3 = 0,10 m  дебљина термо малтера, 

 d4 = 0,005 m  пигментни фасадни малтер, 

 Топлотна проводљивост примењених материјала: 

 λ1 = 0,81 [W/(m·К)], Коефицијент топлотне проводљивости 
кречног малтера,  

 (Табела 3.4.1.2. ПоЕЕЗ) 

 λ2 = 0,61 [W/(m·К)], Коефицијент топлотне проводљивости гитер 
блока,  

 (Табела 3.4.1.2. ПоЕЕЗ) 

 λ3 = 0,19 [W/(m·К)], Коефицијент топлотне проводљивости термо 
малтера (густине ρ=600(kg/m3), (Табела 3.4.1.2. ПоЕЕЗ) 

 λ4 = 0,70 [W/(m·К)], Коефицијент топлотне проводљивости 
пигментног фасадног малтера (густине ρ=600(kg/m3), (Табела 
3.4.1.2. ПоЕЕЗ) 





 Umаx = 0,40 [W/(m2·К)]  за спољни зид постојећег 

објекта (Табелa 3.4.1.3. ПоЕЕЗ); 

 Отпори унутрашњег и спољашњег прелаза 

топлоте за спољни зид су: 

 Rsi = 0,13 [(m2·К)/W], (Табелa 3.4.1.1. ПоЕЕЗ), 

 Rsе = 0,04 [(m2·К)/W], (Табелa 3.4.1.1. ПоЕЕЗ). 



 Топлотни отпор конструкције која је вишеслојна 
једнак је збиру топлотних отпора свих слојева 
који су у саставу конструкције. Како се овај 
фасадни зид састоји од 4 слоја потребно је 
сабрати топлотне отпоре свих слојева.  

 R = R1+ R2 + R3+ R4  = 0,019 + 0,41 + 0,53 + 
0,007 = 0,966 [(m2·К)/W] 

 Укупни топлотни отпор грађевинске конструкције 
и слојева ваздуха унутра и споља је: 

 Rк = Rsi+ R+ Rsе  = 0,13+0+0,966+0,04 =  

   1,136 [(m2·К)/W] 



 Табеларни приказ остварених вредности за 

елементе конструкције за које је потребно 

прорачунати вредности-топлотног отпора 

прелазу топлоте R [m2·К/W] и  

 коефицијента пролаза топлоте грађевинског 

елемента  U [W /(m2·К)], у општим бројевима, 

приказан је у Табели 1. 



Табела1 



Табеларни приказ пстварених вреднпсти за зид са 
слпјевима према Слици 4. приказан је у Табели 2. 
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2. ЗАДАТАК 
 
 Одредити дебљину термоизолујућег слоја од 

полистирена густине ρ=25 (kg/m3), коју треба 

поставити са спољашње стране зида од гитер блока 

дебљине 25 cm како би  био задовољен коефицијент 

пролаза топлоте U у односу на Umаx за фасадни зид 

постојећег објекта (Слика 5.). Са унутрашње стране 

зида је кречни малтер у дебљини од 1,5 cm а 

финална обрада фасаде, заједно са слојем лепка 

преко полистирена је пигментни фасадни малтер у 

дебљини од 0,8 cm. 
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 Umаx = 0,40 [W/(m2·К)]  за фасадни зид постојеће зграде (Табела 3.4.1.3. 
ПоЕЕЗ); 

 Отпори унутрашњег и спољашњег прелаза топлоте за фасадни зид су: 

 Rsi =  0,13 [(m2·К)/W], Отпор прелазу топлоте-унутрашњи, (Табела 3.4.1.1. 
ПоЕЕЗ); 

 Rsе =  0,04 [(m2·К)/W], Отпор прелазу топлоте-спољашњи, (Табела 3.4.1.1. 
ПоЕЕЗ). 

 Топлотна проводљивост примењених материјала: 

 λ1 = 0,81 [W/(m·К)], Топлотна проводљивост кречног малтера (густине 
ρ=1600(kg/m3), (Табела 3.4.1.2.). 

 λ2 = 0,61 [W/(m·К)], Топлотна проводљивост гитер блока (густине 
ρ=1400(kg/m3), (Табела 3.4.1.2.). 

 λ3 = 0,041 [W/(m·К)] Топлотна проводљивост полистирена (густине ρ=25 
(kg/m3), (Табела 3.4.1.2. ПоЕЕЗ). 

 λ4 = 0,70 [W/(m·К)] Топлотна проводљивост за пигментног фасадног 
малтера (густине ρ=1850 (kg/m3), (Табела 3.4.1.2. ПоЕЕЗ). 

 Прорачун почињемо од претпоставке да је U  једнако Umаx  = 0,40 
[W/(m2·К)]  





 Укупни топлотни отпор грађевинског елеманта и 

слојева ваздуха унутра и са спољашње стране 

преграде једнак је : 

 Rк = Rsi+ R+ Rsе  = 0,13+ R + 0,04 =  2,50 [(m2·К)/W] 

 2,50 =   0,13+ R +0,04 

 R =   2,50 - (0,13+0,04) 

 R =   2,33 [(m2·К)/W] 



 Топлотни отпор конструкције која је вишеслојна једнак 

је збиру топлотних отпора свих слојева који су у 

саставу конструкције. Како се овај зид састоји од 4 

слоја потребно је сабрати топлотне отпоре сва четири 

слоја. 

 R = R1+ R2 + R3+ R4 









 Вредност отпора топлотном протоку за четворослојну 
преграду, у којој је термоизолациони слој од 
полистирена дебљине  d3 = 0,08 (m) је: 

 R = R1+ R2 + R3+ R4  

 R = 0,019+ 0,41+1,95 +0,011 = 2,39 

 R = 2,39 [(m2·К)/W] 

 Вредност укупног отпора грађевинске конструкције са 
спољашњим и унутрашњим топлотним отпором са 
усвојеном дебљином термоизолационог слоја 
полистирена од d3 = 0,08 (m) једнака  је: 

 Rк = Rsi+ R+ Rsе  = 0,13 + 2,39 + 0,04 = 2,56 
[(m2·К)/W] 

 Rк =  2,56 [(m2·К)/W] 
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ПРИМЕР 3. 
 
 Одредити U коефицијент пролаза топлоте зида на 

Слици 6. и закључити да ли овај зид може бити 

примењен као фасадни зид. 
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 Umаx=0,40 W /(m2.К) за постојеће зграде (Табела 3.4.1.3. 

ПоЕЕЗ)  

 Umаx=0,30 W /(m2.К) за нове зграде (Табела 3.4.1.3. ПоЕЕЗ)  

 Овај зид може бити примењен као спољни зид  и за постојеће 

зграде и за нове зграде на основу вредности коефицијента 

Umаx. Задовољен је услов  да    U   ≤   Umаx  (за постојеће 

зграде и нове зграде) 

 Ако хоћемо да овај зид применимо за постојеће зграде можемо 

поступак поновити са мањом дебљином термо изолационог 

слоја од полистирена и проверити вредности коефицијента U. 
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