
На осно ву чла на 201. тач ка 1) За ко на о пла ни ра њу и из град-
њи („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 81/09  – ис прав ка, 64/10  – 
УС и 24/11), 

Ми ни стар жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни-
ра ња до но си

П РА  В И Л  Н И К

о енергет скoj ефи ка сно сти згра да

I. УВОД НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1. 
Овим пра вил ни ком бли же се про пи су ју  енер гет ска свој ства 

и на чин из ра чу на ва ња то плот них свој ста ва обје ка та ви со ко град ње, 
као и енер гет ски зах те ви за но ве и по сто је ће објек те.

Од ред бе овог пра вил ни ка не при ме њу ју се на: згра де за ко-
је се не из да је гра ђе вин ска до зво ла; згра де ко је се гра де на осно-
ву при вре ме не гра ђе вин ске до зво ле, као и згра де ко је се гра де на 
осно ву гра ђе вин ске до зво ле за при прем не ра до ве; ра ди о ни це, про-
из вод не ха ле, ин ду стриј ске згра де ко је се не гре ју и не кли ма ти зу-
ју; згра де ко је се по вре ме но ко ри сте то ком зим ске и лет ње се зо не 
(ма ње од 25% вре ме на тра ја ња зим ске од но сно лет ње се зо не).

Члан 2.
По је ди ни из ра зи упо тре бље ни у овом пра вил ни ку има ју сле-

де ће зна че ње:
1) аутоматикаиконтроласистема зграде је скуп опре ме, 

софт ве ра и ин же њер ских сер ви са за ауто мат ску кон тро лу, над зор, 
оп ти ми за ци ју, ин тер вен ци је и ме наџ мент тех нич ких си сте ма у 
згра ди, а у ци љу обез бе ђи ва ња енер гет ски ефи ка сног, еко но мич-
ног и си гур ног упра вља ња ин ста ла ци ја ма згра де;

2) бројизменаваздуха,n[h-1] је ча сов ни број из ме на уну тра-
шњег ва зду ха  спољ ним ва зду хом, об ра чу нат за за пре ми ну згра де 
уну тар тер мич ког омо та ча V [m3];

3) бруто развијена грађевинска површина је сте збир по вр-
ши на свих над зем них ета жа згра де, ме ре них у ни воу по до ва свих 
де ло ва објек та  – спољ не ме ре обод них зи до ва (са обло га ма, па ра-
пе ти ма и огра да ма). У бру то гра ђе вин ску по вр ши ну не ра чу на ју се 
по вр ши не у окви ру си сте ма дво стру ких фа са да, ста кле ни ка, по вр-
ши не ко је чи не тер мич ки омо тач згра де у бру то раз ви је ну гра ђе-
вин ску по вр ши ну не об ра чу на ва се код хе те ро ге них зи до ва де бљи-
на тер мо и зо ла ци је пре ко 5 cm,  а код хо мо ге них зи до ва де бљи на 
зи да ве ћа од 30 cm уз по сти за ње, овим пра вил ни ком  про пи са них 
усло ва енер гет ске ефи ка сно сти згра да;

4)ваздушникомфор пред ста вља усло ве ко ји ма се обез бе ђу-
је по треб на ко ли чи на чи стог ва зду ха у згра ди од но сно ко ји ма се 
обез бе ђу је ква ли тет ва зду ха ко ји је без ри зи ка по здра вље ко ри-
сни ка;

5)годишњаемисијаугљендиоксида,CО2[кg/а] је ма са еми-
то ва ног угљен ди ок си да у спољ ну сре ди ну то ком јед не го ди не, ко-
ја на ста је као по сле ди ца енер гет ских по тре ба згра де;

6)годишњаиспорученаенергија Еаn,del [kWh/а] је енер ги ја до-
ве де на тех нич ким си сте ми ма згра де то ком јед не го ди не за по кри-
ва ње енер гет ских по тре ба за гре ја ње, хла ђе ње, вен ти ла ци ју, по-
тро шну то плу во ду, ра све ту и по гон по моћ них си сте ма;

7)годишњапотребнаенергијазавентилацију,Qаn,V [кWh/а] 
је ра чун ски од ре ђе на по треб на енер ги ја за при пре му ва зду ха си-
сте мом ме ха нич ке (при нуд не) вен ти ла ци је, де ли мич не кли ма ти за-
ци је или кли ма ти за ци је то ком јед не го ди не за одр жа ва ње усло ва 
ком фо ра у згра ди;

8)годишњапотребнаенергијазазагревањесанитарнето
плеводе, Qаn,W [kWh/а] је ра чун ски од ре ђе на ко ли чи на енер ги је ко-
ју је по треб но обез бе ди ти си сте му за при пре му СТВ то ком јед не 
го ди не;

9) годишња потребна енергија за хлађење зграде, Qan,C 
[kWh/а] је ра чун ски од ре ђе на по треб на ко ли чи на то пло те ко ју рас-
хлад ним си сте мом тре ба од ве сти из згра де то ком го ди не да би се 
oб ез бедило одр жа ва ње уну тра шњих про јект них тем пе ра ту ра;  

10)годишњапотребнаенергијазаосветљење,ЕL[kWh/а] је 
ра чун ски од ре ђе на ко ли чи на енер ги је ко ју тре ба обез бе ди ти то ком 
јед не го ди не за осве тље ње у згра ди;

11)годишњапотребнапримарнаенергија којасекористиу
згради,Qan,PR[kWh/а] је сте збир при мар них енер ги ја по треб них за 
рад  свих угра ђе них тех нич ких си сте ма за КГХ и при пре му СТВ у 
пе ри о ду јед не го ди не;  

12) годишња потребнатоплотна енергија, Qаn,tot [kWh/а] је 
збир го ди шње по треб не то плот не енер ги је и го ди шњих то плот них 
гу би та ка си сте ма за гре ја ње и при пре му по тро шне то пле во де у 
згра ди;

13) годишња потребна топлота за грејање зграде, Qаn,H
[kWh/а] је ра чун ски од ре ђе на ко ли чи на то пло те  ко ју греј ним си-
сте мом тре ба до ве сти у згра ду то ком го ди не да би се обез бе ди ло 
одр жа ва ње уну тра шњих про јект них тем пе ра ту ра; 

14)годишњигубицисистемахлађења, Qаn,Cls [kWh/а] су гу би-
ци енер ги је си сте ма хла ђе ња то ком јед не го ди не ко ји се не мо гу 
ис ко ри сти ти за одр жа ва ње уну тра шње тем пе ра ту ре у згра ди;

15) годишњи топлотни губици система грејања, Qаn,Hls 
[kWh/а] су гу би ци енер ги је си сте ма гре ја ња то ком јед не го ди не ко-
ји се не мо гу ис ко ри сти ти за одр жа ва ње уну тра шње тем пе ра ту ре 
у згра ди; 

16) годишњитоплотни губици система за припрему сани
тарне топле воде, Qаn,Wls [kWh/а] су гу би ци енер ги је си сте ма за 

ис ко ри сти ти за за гре ва ње во де;
17) гранична површина A [m2] је сте по вр ши на тер мич ког 

омо та ча (спољ не ме ре) пре ко ко га се вр ши раз ме на то пло те; 
18)грејаназапреминазградеVe[m3] је за пре ми на об у хва ће на 

тер мич ким омо та чем згра де; 
19) двострукафасада пред ста вља си стем (у функ ци ји тех-

нич ке ин ста ла ци је) ко ји се са сто ји од две не за ви сне тер мич ке оп не 
из ме ђу ко јих стру ји ва здух;

20)елаборатенергетскеефикасности (у да љем тек сту: ела-
бо рат ЕЕ) је ела бо рат ко ји об у хва та про ра чу не, текст и цр те же, из-
ра ђен у скла ду са овим пра вил ни ком и са став ни је део тех нич ке 
до ку мен та ци је ко ја се при ла же уз зах тев за из да ва ње гра ђе вин ске 
до зво ле;

21) електрична снага уређаја КГХ, Pеl [kW] је збир на зив-
них (при кључ них) елек трич них сна га уре ђа ја за гре ја ње, хла ђе ње, 
вен ти ла ци ју и кли ма ти за ци ју у згра ди (пум пе, вен ти ла то ри, ком-
пре со ри, ре гу ла то ри и сл.) у зим ском ре жи му ра да, са ин дек сом 
(H  – eng. he a ting), или лет њем ре жи му ра да, са ин дек сом (C- eng. 
co o ling);  

22) елемент зграде је сте тех нич ки си стем згра де или део 
омо та ча згра де;

23)енергетскасанацијазграде је сте из во ђе ње гра ђе вин ских 
и дру гих ра до ва на по сто је ћој згра ди, као и по прав ка или за ме на 
уре ђа ја, по стро је ња, опре ме и ин ста ла ци ја истог или ма њег ка па-
ци те та, а ко ји ма се не ути че на ста бил ност и си гур ност објек та, 
не ме ња ју кон струк тив ни еле мен ти, не ути че на без бед ност су сед-
них обје ка та, са о бра ћа ја, не ути че на за шти ту од по жа ра и за шти ту 
жи вот не сре ди не, али ко ји ма мо же да се ме ња спољ ни из глед уз 
по треб не са гла сно сти, у ци љу по ве ћа ња енер гет ске ефи ка сно сти 
згра де; 

24) енергетска својства зграде под ра зу ме ва ју про ра чу на ту 
или из ме ре ну ко ли чи ну енер ги је ко ја је по треб на ка ко би би ле за-
до во ље не енер гет ске по тре бе ко је од го ва ра ју уоби ча је ном на чи ну 
ко ри шће ња згра де и ко је укљу чу ју пре све га енер ги ју за гре ја ње, 
хла ђе ње, вен ти ла ци ју, при пре му СТВ и осве тље ње;

25)енергетскиефикасназграда је згра да ко ја тро ши ми ни-
мал ну ко ли чи ну енер ги је уз обез бе ђе ње по треб них усло ва ком фо-
ра у скла ду са овим пра вил ни ком;

26) енергетски пасош зграде је до ку мент ко ји при ка зу је 
енер гет ска свој ства згра де и ко ји има про пи са ни са др жај и из глед 
пре ма Пра вил ни ку о енер гет ској сер ти фи ка ци ји згра да, а из да је га 
овла шће на ор га ни за ци ја ко ја ис пу ња ва про пи са не усло ве за из да-
ва ње а о енер гет ским свој стви ма обје ка та;

27) енергија из обновљивих извора пред ста вља енер ги ју из 
об но вљи вих не фо сил них из во ра, као што су енер ги ја ве тра, Сун-
че вог зра че ња, ге о тер мал на енер ги ја, енер ги ја под зем них и по вр-
шин ских во да, би о ма са и оста ло;

28)запреминскигубицитоплоте,qV [W/m3] су збир тран сми-
си о них и вен ти ла ци о них гу би та ка по је ди ни ци за пре ми не гре ја ног 
про сто ра згра де и јед на ки су спе ци фич ном то плот ном про то ку по 
је ди ни ци за пре ми не, ко ји при про јект ним усло ви ма ода ју уре ђа ји 
за гре ја ње у про сто ри ја ма;



29)звучникомфор пред ста вља усло ве у ко ји ма је ни во бу ке у 
про сто ри ји та кав да не иза зи ва осе ћај не при јат но сти;

30)зграда је гра ђе ви на с кро вом и зи до ви ма у ко јој се ко ри-
сти енер ги ја ра ди оства ри ва ња од ре ђе них тер мич ких па ра ме та ра 
сре ди не, на ме ње на бо рав ку љу ди, од но сно сме шта ју жи во ти ња, 
би ља ка и ства ри, оба вља њу не ке де лат но сти, а са сто ји се од гра ђе-
вин ских еле ме на та, тех нич ких си сте ма и уре ђа ја и угра ђе не опре-
ме;зградама се сма тра ју и де ло ви згра де ко ји су про јек то ва ни или  
на ме ње ни за за себ но ко ри шће ње и одво је ни тер мич ким омо та чем 
од оста лих де ло ва зга де;

31)зградасавишеенергетскихзона је згра да ко ја има ви ше 
по себ них де ло ва за ко је је, сход но овом пра вил ни ку, по треб но из-
ра ди ти по себ не енер гет ске сер ти фи ка те (у да љем тек сту: енер гет-
ске па со ше) и то: 

(1) ко ја се са сто ји од де ло ва ко ји чи не тех нич ко-тех но ло шке 
и функ ци о нал не це ли не, ко је има ју раз ли чи ту на ме ну па сход но 
то ме има ју мо гућ ност одво је них си сте ма гре ја ња и хла ђе ња или се 
раз ли ку ју по уну тра шњој про јект ној тем пе ра ту ри за ви ше од 4°C,

(2) код ко је је ви ше од 10% не то по вр ши не згра де у ко јој се 
одр жа ва кон тро ли са на тем пе ра ту ра дру ге на ме не,

(3) код ко је де ло ви згра де, ко ји су тех нич ко-тех но ло шке и  
функ ци о нал не це ли не, има ју раз ли чи те тер мо тех нич ке си сте ме и/
или бит но раз ли чи те ре жи ме ко ри шће ња тер мо тех нич ких си сте ма;

32)индексизграђеностипарцеле је сте од нос (ко лич ник) бру-
то гра ђе вин ске по вр ши не из гра ђе не или пла ни ра не згра де и укуп-
не по вр ши не гра ђе вин ске пар це ле. У ин декс из гра ђе но сти пар це-
ле се не ра чу на ју по вр ши не под ста кле ни ци ма, ду плим фа са да ма, 
сло је ви ма тер мо и зо ла ци је де бљим од 5 cm под усло вом да се про-
ра чу ном до ку мен ту је по бољ ша ње енер гет ских ка рак те ри сти ка по-
сто је ће згра де при ме ном ме ра из овог пра вил ни ка;

33) индекс заузетости пар це ле је сте од нос га ба ри та хо ри-
зон тал не про јек ци је из гра ђе не или пла ни ра не згра де и укуп не 
по вр ши не гра ђе вин ске пар це ле из ра же не у про цен ти ма. У ин декс 
за у зе то сти пар це ле се не ра чу на ју по вр ши не под ста кле ни ци ма, 
ду плим фа са да ма и сло је ви ма тер мо и зо ла ци је де бљим од 5 cm под 
усло вом да се про ра чу ном до ка же по бољ ша ње енер гет ских ка рак-
те ри сти ка  по сто је ће згра де при ме ном ових ме ра;

34) коефицијент вентилационих губитака топлоте, HV
[W/К] су вен ти ла ци о ни гу би ци то пло те кроз омо тач згра де по де-
ље ни раз ли ком тем пе ра ту ра уну тра шње и спољ не сре ди не, од ре-
ђе не пре ма SRPS ЕN ISO 13790; 

35)коефицијентгрејањаεH,(COP–eng.coefficientofperfor
mance), пред ста вља од нос из ме ђу до би је не то плот не енер ги је и 
уло же не енер ги је (утро ше не елек трич не енер ги је) ((кWh)H/(кWh)
Е), ка да рас хлад не ма ши не или ге не ра то ри хла ђе ња ра де као то-
плот не пум пе (обр нут про цес);  

36)коефицијентхлађењаεC је од нос од нос из ме ђу енер ги је 
хла ђе ња и уло же не по гон ске енер ги је; 

37) коефицијент трансмисионих губитака топлоте, HТ
[W/К] су тран сми си о ни гу би ци то пло те кроз омо тач згра де по де-
ље ни раз ли ком тем пе ра ту ра уну тра шње и спољ не сре ди не, од ре-
ђе не пре ма SRPS ЕN ISO 13790; 

38) краткотрајнокоришћење зграде под ра зу ме ва ко ри шће-
ње згра де кра ће од 25% про јек то ва ног пе ри о да ко ри шће ња за гре-
ја ње или хла ђе ње;

39)новазграда је згра да про јек то ва на у скла ду са овим пра-
вил ни ком;

40) обимнија обнова је сте из во ђе ње гра ђе вин ских и дру-
гих ра до ва на адап та ци ји или са на ци ји на по сто је ћој згра ди ка да 
је: укуп на пред ра чун ска вред ност ра до ва на об но ви ве ћа од 25% 
вред но сти згра де, ис кљу чу ју ћи вред ност зе мљи шта на ко јој се 
згра да на ла зи; ви ше од 25% по вр ши не омо та ча згра де по дрвг ну то 
енер гет ској са на ци ји уз по што ва ње об ли ков не и функ ци о нал не це-
ло ви то сти де ло ва згра де;

41) омотачзграде чи не сви еле мен ти згра де ко ји раз два ја ју 
уну тра шњи од спо ља шњег про сто ра;

42) пасивназграда је згра да у ко јој го ди шња по тро шња енер ги-
је за гре ја ње по је ди ни ци ко ри сне по вр ши не не пре ла зи 15 kWh/m2; 

43) периодгрејања,HD(eng.heatingdays) је број да на од по-
чет ка до кра ја гре ја ња згра де. По че так и крај гре ја ња за сва ку ло ка-
ци ју од ре ђен је тем пе ра ту ром гра ни це гре ја ња,  ко ја је об у хва ће на 
при од ре ђи ва њу бро ја Сте пен да на HDD („He a ting de gree days”); 

44) помоћнисистем је сте скуп тех нич ке опре ме и уре ђа ја ко-
је ко ри сте тер мо тех нич ки си сте ми згра де (КГХ и  СТВ), а ко ји ма 
је по треб но на па ја ње елек трич ном енер ги јом; 

45) постојећазграда је згра да из гра ђе на на осно ву гра ђе вин-
ске до зво ле или дру гог од го ва ра ју ћег ак та, као и сва ка дру га згра-
да ко ја се ко ри сти у скла ду са За ко ном о пла ни ра њу и из град њи;

46) примарнаенергија пред ста вља енер ги ју из об но вљи вих и 
нео б но вљи вих из во ра ко ја ни је пре тр пе ла би ло ка кву кон вер зи ју 
или про цес тран сфор ма ци је;

47) референтневредности да те овим пра вил ни ком су вред-
но сти у од но су на ко је се вр ши по ре ђе ње из ра чу на тих вред но сти 
енер гет ских свој ста ва згра да;

48) референтниклиматскиподаци је су скуп ода бра них кли-
мат ских па ра ме та ра ко ји су ка рак те ри стич ни за не ко ге о граф ско 
под руч је;

49) санитарнатопла вода је то пла во да до би је на гре ја њем 
во де из во до вод не мре же; 

50) светлосни комфор пред ста вља усло ве ко ји омо гу ћа ва-
ју до бро ви ђе ње, тач но и бр зо опа жа ње уз ми ни мал но на пре за ње 
очи ју;

51) спољнапројектнатемпература,θе [°C] је про ра чун ска 
тем пе ра ту ра спољ ног ва зду ха за из ра чу на ва ње то плот них гу би та-
ка и то плот ног оп те ре ће ња са ин дек си ма: зим ска (H) и лет ња (C);  

52) стакленик је за ста кље ни ко ри сни део згра де ко ји пред-
ста вља па сив ни при јем ник сун че ве енер ги је;

53) стварниклиматскиподаци је су кли мат ски по да ци до би-
је ни ста ти стич ком об ра дом пре ма ме те о ро ло шкој ста ни ци нај бли-
жој ло ка ци ји згра де;

54) термичкамаса пред ста вља де ло ве тер мич ког омо та ча и 
струк ту ре згра де од ма те ри ја ла и у де бљи ни ко ји омо гу ћа ва ју аку-
му ла ци ју то пло те;

55) термички омотач згра де чи не сви еле мен ти згра де ко-
ји раз два ја ју гре ја ни од не гре ја ног де ла згра де, од но сно, це ли не 
згра де са раз ли чи тим усло ви ма ком фо ра или де ло ва згра де код ко-
јих до ла зи до пре ки да гре ја ња услед при вре ме ног не ко ри шће ња 
не ког про сто ра;

56) термотехничкисистемзграде об у хва та све по треб не ин-
ста ла ци је, по стро је ња и опре му  за кли ма ти за ци ју, гре ја ње и хла-
ђе ње (у да љем тек сту: КГХ си сте ми), као и си стем за при пре му 
СТВ; 

57) термичко зонирање зграде об у хва та гру пи са ње по је ди-
них де ло ва згра де у скла ду са њи хо вим по тре ба ма за одр жа ва њем 
од ре ђе них тер мич ких усло ва;

58) технички систем згра де чи не све по треб не ин ста ла ци-
је, по стро је ња и опре ма ко ја се угра ђу је у згра ду или са мо стал но 
из во ди  и на ме ње ни су за гре ја ње, хла ђе ње, вен ти ла ци ју, кли ма-
ти за ци ју, при пре му са ни тар не то пле во де (у да љем тек сту: СТВ), 
осве тље ње и про из вод њу елек трич не енер ги је (ко ге не ра ци ја и фо-
то на пон ски си сте ми);

59) техничкотехнолошка и функционална целина зграде 
пред ста вља по се бан део згра де ко ји је про јек то ван та ко да се ко-
ри сти не за ви сно од оста лих по себ них де ло ва згра де;

60) топлотни комфор пред ста вља пси хо ло шко ста ње ко је 
од го ва ра угод ном осе ћа ју то плот них усло ва у про сто ру, од но сно, 
ко ји ма је по стиг ну та то плот на рав но те жа ор га ни зма. Објек тив ни 
па ра ме три то плот ног ком фо ра су: тем пе ра ту ра ва зду ха, сред ња 
тем пе ра ту ра зра че ња по вр ши на, бр зи на кре та ња ва зду ха и вла-
жност ва зду ха;

61) унутрашња пројектна температура, θi [°C] је за да та 
тем пе ра ту ра уну тра шњег ва зду ха за из ра чу на ва ње то плот них гу-
би та ка и то плот ног оп те ре ће ња са ин дек си ма: зим ска зим ска (H) 
и лет ња (C);

62) условикомфора су сви они усло ви у згра ди (тер мич ки, ва-
зду шни, ви зу ел ни и звуч ни) у ко ји ма се не ка осо ба осе ћа угод но;

63) фактороблика ƒо = А/Vе, (m-1), је од нос из ме ђу по вр-
ши не тер мич ког омо та ча згра де (спољ не ме ре) и њи ме об у хва ће не 
бру то за пре ми не згра де;

64) фактордневнесветлости(eng.daylight factor) je од нос 
осве тље но сти при род ним све тлом у про сто ри ји и ни воа осве тље-
но сти спо ља, из ра жен у про цен ти ма.

Члан 3.
Oвај пра вил ник при ме њу је се на:
1) из град њу но вих згра да; 
2) ре кон струк ци ју, до град њу, об но ву, адап та ци ју, са на ци ју и 

енер гет ску са на ци ју по сто је ћих згра да; 



3) ре кон струк ци ју, адап та ци ју, са на ци ју, об но ву и ре ви та ли-
за ци ју кул тур них до ба ра и згра да у њи хо вој за шти ће ној око ли ни 
са ја сно од ре ђе ним гра ни ца ма ка та стар ских пар це ла и кул тур них 
до ба ра, упи са них у Ли сту свет ске кул тур не ба шти не и обје ка та у 
за шти ће ним под руч ји ма, у скла ду са ак том о за шти ти кул тур них 
до ба ра и  са усло ви ма ор га на, од но сно ор га ни за ци је над ле жне за 
по сло ве за шти те кул тур них до ба ра; 

4) згра де или де ло ве згра да ко је чи не тех нич ко-тех но ло шку 
или функ ци о нал ну це ли ну, а ко је се про да ју или да ју у за куп. 

II. ЕНЕР ГЕТ СКА СВОЈ СТВА ЗГРА ДА

Члан 4. 
Енер гет ска свој ства и на чи ни из ра чу на ва ња то плот них свој-

ста ва утвр ђу ју се за сле де ће ка те го ри је згра да: 
1) стам бе не згра де са јед ним ста ном;
2) стам бе не згра де са два или ви ше ста но ва;
3) управ не и по слов не згра де;
4) згра де на ме ње не обра зо ва њу и кул ту ри;
5) гра де на ме ње не здрав ству и со ци јал ној за шти ти;
6) згра де на ме ње не ту ри зму и уго сти тељ ству;
7) згра де на ме ње не спор ту и ре кре а ци ји;
8) згра де на ме ње не тр го ви ни и услу жним де лат но сти ма; 
9) згра де ме шо ви те на ме не;
10) згра де за дру ге на ме не ко је ко ри сте енер ги ју.

Члан 5.
Енер гет ска ефи ка сност згра де је оства ре на ако су ис пу ње на 

сле де ћа свој ства згра де:
1) обез бе ђе ни ми ни мал ни усло ви ком фо ра са др жа ни у При-

ло гу 5  – Усло ви ком фо ра, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и 
чи ни ње гов са став ни део; 

2) по тро шња енер ги је за гре ја ње, хла ђе ње, при пре му то-
пле са ни тар не во де, вен ти ла ци ју и осве тље ње згра де не пре ла зи 
до зво ље не мак си мал не вред но сти по m2 са др жа не у При ло гу 6 
 –  Ме то до ло ги ја од ре ђи ва ња енер гет ских пер фор ман си згра да: од-
ре ђи ва ње го ди шње по треб не то пло те за гре ја ње, укуп не го ди шње 
фи нал не и при мар не енер ги је, го ди шње еми си је СО2, ре фе рент ни 
кли мат ски по да ци и пре по ру че не вред но сти ула зних па ра ме та ра 
за про ра чун, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов 
са став ни део.

Члан 6. 
Код обез бе ђи ва ња ефи ка сног ко ри шће ња енер ги је у згра да ма 

узи ма се у об зир век тра ја ња згра де, кли мат ски усло ви ло ка ци је, 
по ло жај и ори јен та ци ја згра де, ње на на ме на, усло ви ком фо ра, ма-
те ри ја ли и еле мен ти струк ту ре згра де и омо та ча, угра ђе ни тех нич-
ки си сте ми и уре ђа ји, као и из во ри енер ги је и ко ге не ра ци ја и мо-
гућ ност за ко ри шће ње об но вљи вих из во ра енер ги је.

Члан 7.
За по сти за ње енер гет ске ефи ка сно сти згра да де фи ни ше се:
1) ори јен та ци ја и функ ци о нал ни кон цепт згра де;
2) об лик и ком пакт ност згра де (фак тор об ли ка);
3) то плот но зо ни ра ње згра де;
4) на чин ко ри шће ња при род ног осве тље ња и осун ча ња;
5) оп ти ми за ци ја си сте ма при род не вен ти ла ци је;
6) оп ти ми за ци ја струк ту ре згра де;
7) усло ви за ко ри шће ње па сив них и ак тив них си сте ма;
8) усло ви за ко ри шће ње во да;
9) па ра ме три за по сти за ње енер гет ске ефи ка сно сти по сто је-

ћих и но во про јек то ва них згра да.
Па ра ме три из ста ва 1. овог чла на са др жа ни су у При ло гу 4 

 – Тех нич ки зах те ви за по сти за ње енер гет ске ефи ка сно сти згра да, 
ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 8.
Уз ис пу ње ње енер гет ске ефи ка сно сти згра де по треб но је за-

до во љи ти и све усло ве ком фо ра:
1) ва зду шни ком фор; 
2) то плот ни ком фор;
3) све тло сни ком фор;
4) звуч ни ком фор.
Усло ви из ста ва 1. овог чла на са др жа ни су у При ло гу 5.

Члан 9.
Хи гро тер мич ка свој ства гра ђе вин ских ма те ри ја ла са др жа на 

су у Та бе ли 3.4.1.2  – Хи гро тер мич ке осо би не гра ђе вин ских ма-
те ри ја ла и про из во да При ло га 3  – То плот на за шти та и ди фу зи ја 
во де не па ре, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов 
са став ни део. 

За по тре бе про ра чу на ди фу зи је во де не па ре мо же да се ко ри-
сти и срп ски стан дард SRPS EN ISO 10456.

Члан 10.
То плот на, па ро ди фу зиј ска и свој ства не про пу стљи во сти за 

ва здух гра ђе вин ских еле ме на та са др жа на су у При ло гу 3. 
Нај ве ће до пу ште не вред но сти ко е фи ци је на та про ла за то пло-

те, Umax[W/(m2×K)], еле ме на та тер мич ког омо та ча згра де, од но сно 
еле ме на та из ме ђу две су сед не тер мич ке зо не, са др жа не су у Та бе-
ли 3.4.1.3  – Нај ве ће до зво ље не вред но сти ко е фи ци јен та про ла за 
то пло те, Umax [W/(m2×K)], за еле мен те тер мич ког омо та ча згра де 
При ло га 3. 

Ове вред но сти се при ме њу ју и на уну тра шње гра ђе вин ске 
кон струк ци је ко је се гра ни че са про сто ри ја ма у ко ји ма је тем пе ра-
ту ра ва зду ха при про јект ној тем пе ра ту ри спо ља шњег ва зду ха (пе-
ри од гре ја ња) ни жа од 12 ºC.

На чин про ве ре то плот не аку му ла тив но сти са др жан је у Тач-
ки 3.2  – То плот на аку му ла тив ност При ло га 3.

На чин про ве ре ди фу зи је во де не па ре кроз гра ђе вин ске еле-
мен те са др жан је у Тач ка 3.3  – Ди фу зи ја во де не па ре При ло га 3. 

Члан 11.
То плот на свој ства и свој ства не про пу стљи во сти за ва здух 

згра де или де ла згра де ко ја се про ве ра ва ју су: 
1) ко е фи ци јент тран сми си о ног гу бит ка то пло те, HT [W/K]; 
2) ко е фи ци јент вен ти ла ци о ног гу бит ка то пло те, HV [W/K]; 
3) спе ци фич ни тран сми си о ни то плот ни гу би так, H‘T [W/

(m2×K)]; 
4) укуп ни за пре мин ски гу би ци то пло те, qV [W/m3]; 
5) ефек тив на то плот на аку му ла тив ност згра де, C [Wh/K]; 
6) број из ме на ва зду ха згра де, или де ла згра де, n [1/h].

Члан 12.
При про јек то ва њу тер мо тех нич ких си сте ма по треб но је пред-

ви де ти еле мен те си сте ма гре ја ња, кли ма ти за ци је и вен ти ла ци је са 
ви со ким сте пе ном ко ри сно сти да тим у При ло гу 6 и При ло гу 7  – 
Енер гет ски по ка за те љи за рас хлад не агре га те ко ји се ко ри сте за 
по тре бе хла ђе ња у згра да ма, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник 
и чи не ње гов са став ни део.

Члан 13.
Си сте ме цен трал ног гре ја ња по треб но је про јек то ва ти и из-

во ди ти та ко да бу де омо гу ће на цен трал на и ло кал на ре гу ла ци ја и 
ме ре ње по тро шње енер ги је за гре ја ње.

Ко тло ве и цев ну мре жу си сте ма цен трал ног гре ја ња је по-
треб но про јек то ва ти и из во ди ти та ко да сте пен ко ри сно сти од го ва-
ра вред но сти ма са др жа ним у При ло гу 6.

Цир ку ла ци о не пум пе раз гра на тих си сте ма, код ко јих се при-
ме њу је кван ти та тив на ре гу ла ци ја по треб но је опре ми ти кон тро ле-
ром бро ја обр та ја по ве за ним са си сте мом кон тро ле пре ма ствар-
ним зах те ви ма про сто ра. 

Члан 14.
Си стем ме ха нич ке при пре ме ва зду ха по треб но је про јек то ва-

ти и из во ди ти та ко да бу де омо гу ће но ко ри шће ње то пло те от пад-
ног ва зду ха.

Си стем ве штач ког до во да ва зду ха по треб но је про јек то ва ти и 
из во ди ти са мо гућ но шћу про ме не ко ли чи не све жег ва зду ха пре ма 
ствар ним зах те ви ма про сто ра, са огра ни че њем ми ни му ма по треб-
ног за вен ти ла ци ју у скла ду са на ме ном про сто ри је.

За цен трал ну вен ти ла ци ју згра да мо гу се ко ри сти ти ре вер зи-
бил не то плот не пум пе за гре ја ње про сто ра зи ми и за де ли мич но 
хла ђе ње ле ти.

Ка на ле за усис све жег ва зду ха по треб но је про јек то ва ти и из-
во ди ти са изо ла ци јом од уси са до ула ска у кли ма ко мо ру, у свр ху 
от кла ња ња ефек та то плот ног мо ста и то плот них гу би та ка.

Ка на ле за ди стри бу ци ју при пре мље ног ва зду ха по треб но је 
про јек то ва ти и из во ди ти са изо ла ци јом у де лу згра де ко ји ни је 



кли ма ти зо ван, као и све де ло ве ка нал ске мре же где мо же до ћи до 
кон ден за ци је вла ге из окол ног ва зду ха.

До зво ље на је уград ња рас хлад них агре га та са ефи ка сно шћу 
јед на ком или ве ћом од вред но сти са др жа них у При ло гу 7.

Ва зду шне кли ма ти за ци о не уре ђа је про јек то ва ти и из во ди ти 
та ко да мо гу да ко ри сте при род но хла ђе ње, са ади ја бат ском кон-
тро лом.

Члан 15.
У згра де се угра ђу ју то плот но изо ло ва ни ре зер во а ри у греј-

ним си сте ми ма или си сте ми ма за то плу во ду ко ји ис пу ња ва ју зах-
те ве утвр ђе не срп ским стан дар дом SRPS EN 15332.

Раз вод на мре жа то пле во де мо ра би ти угра ђе на уну тар тер-
мич ког омо та ча згра де, по пра ви лу сме ште на у ин ста ла ци о ном ка-
на лу и изо ло ва на у скла ду зах те ви ма да тим у При ло гу 6. 

Члан 16.
Енер гет ски ефи ка сни тех нич ки си сте ми за осве тље ње ко ји 

се угра ђу ју у згра ду мо ра ју да ис пу не и зах те ве утвр ђе не срп ским 
стан дар дом SRPS EN 15193  – Енер гет ске пер фор ман се згра да  – 
Енер гет ски зах те ви за осве тље ње.

Ефи ка сно ко ри шће ње енер ги је за ра све ту обез бе ђу је се пр-
вен стве но ко ри шће њем днев ног све тла, а ако то ни је мо гу ће, он-
да тре ба ко ри сти ти енер гет ски ефи ка сне све тиљ ке и при па да ју ће 
еле мен те. У не стам бе ним згра да ма по ред то га тре ба обез бе ди ти 
ре гу ла ци ју осве тље но сти у за ви сно сти од ин те зи те та днев не све-
тло сти и при су ства ко ри сни ка у про сто ри ји. 

III. НА ЧИН ИЗ РА ЧУ НА ВА ЊА ТО ПЛОТ НИХ СВОЈ СТА ВА  
ЗГРА ДА

Члан 17.
Утвр ђи ва ње ис пу ње но сти усло ва енер гет ске ефи ка сно сти 

згра де вр ши се из ра дом ела бо ра та ЕЕ, ко ји је са став ни део тех нич-
ке до ку мен та ци је ко ја се при ла же уз зах тев за из да ва ње гра ђе вин-
ске до зво ле или уз зах тев за из да ва ње ре ше ња ко јим се одо бра ва 
из во ђе ње ра до ва на адап та ци ји или са на ци ји објек та, као и енер-
гет ској са на ци ји.

Члан 18.
Про ра чун енер гет ских свој ста ва згра де вр ши се за сле де ће 

ка те го ри је:
1) го ди шња по треб на енер ги ја за гре ја ње;
2) го ди шња по треб на енер ги ја хла ђе ња;
3) го ди шња по треб на енер ги ја за вен ти ла ци ју;
4) го ди шња по треб на енер ги ја за при пре му са ни тар не то пле 

во де;
5) го ди шња по треб на енер ги ја за осве тље ње;
6) го ди шњи гу би ци тех нич ких си сте ма;
7) го ди шња ис по ру че на енер ги ја;
8) го ди шња по треб на при мар на енер ги ја;
9) го ди шња еми си ја СО2.

Члан 19.
Тех нич ки и дру ги зах те ви за про ра чу не енер гет ских свој ста-

ва згра де утвр ђе ни срп ским стан дар ди ма са др жа ни су у При ло гу 2 
 – Ме то до ло ги ја про ра чу на по треб не енер ги је за гре ја ње и хла ђе ње 
у згра да ма, ис ка зи ва ње енер гет ских пер фор ман си згра да и мо ни-
то ринг и ве ри фи ка ци ја енер гет ских пер фор ман си згра да, ко ји је 
од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део, а фи зич-
ке ве ли чи не, озна ке, је ди ни це и ин дек си ко ји се ко ри сте у про ра-
чу ну по треб не енер ги је за гре ја ње и хла ђе ње у згра да ма са др жа ни 
и су у При ло гу 1  – Фи зич ке ве ли чи не, озна ке, је ди ни це и ин дек си, 
ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Го ди шња по тро шња енер ги је за гре ја ње и хла ђе ње, при пре му 
са ни тар не то пле во де, вен ти ла ци ју и осве тље ње ра чу на се у скла-
ду са срп ским стан дар ди ма SRPS EN ISO 13790, SRPS EN 15316, 
SRPS EN 15241, SRPS EN 15243, SRPS EN 15316-3, SRPS EN 
15193, као и на ци о нал ним спе ци фич но сти ма да тим у При ло гу 6.

Го ди шња по тро шња енер ги је за гре ја ње, хла ђе ње, при пре му 
са ни тар не то пле во де, вен ти ла ци ју и осве тље ње згра де од ре ђу је се 
про ра чу ном уз ко ри шће ње про пи са ног софт вер ског па ке та за да ту 
ло ка ци ју. 

Го ди шња по треб на енер ги ја ко ја је основ за утвр ђи ва ње 
ускла ђе но сти ка рак те ри сти ка згра де са про пи са ним зах те ви ма из-
ра чу на ва се за про јек то ва не усло ве ко ри шће ња згра де. 

Члан 20. 
Еми си ја СО2, ко ја на ста је при ли ком ра да тех нич ких си сте ма 

од ре ђу је се на осно ву по да та ка за спе ци фич не еми си је СО2 за по је-
ди не енер ген те, та ко што се го ди шња по треб на при мар на енер ги ја 
за рад тех нич ких си сте ма, из ра чу на та за од ре ђе ни енер гент, пре ра-
чу на ва пре ма фак то ри ма кон вер зи је за спе ци фич не еми си је СО2, 
са др жа ним у При ло гу 6. 

По ка за те љи еми си је СО2, про и за шли као по сле ди ца ра да 
тех нич ких си сте ма тре ти ра них у овом пра вил ни ку, ис ка зу ју се у 
об ли ку го ди шњих еми си ја СО2 (кg), или го ди шњих еми си ја СО2 
по је ди ни ци не то по вр ши не уну тар тер мич ког омо та ча згра де, АN 
(кg/ m2а).

Члан 21.
Eлаборат ЕЕ се из ра ђу је при ме ном На ци о нал ног софт ве ра 

за из ра чу на ва ње по ка за те ља енер гет ске ефи ка сно сти згра де, а на 
осно ву ме то до ло ги је са др жа не При ло гу 6. 

Члан 22. 
Ела бо рат ЕЕ из ра ђу је се на осно ву:
1) кли мат ских ка рак те ри сти ка ло ка ци је 
(1) спољ них про јек то ва них тем пе ра ту ра гра до ва у Ре пу бли ци 

Ср би ји са др жа них у Та бе ла 3.3.4.1  – Спољ не про јект не тем пе ра ту-
ре, θH,e [

oC], за ме ста у Ре пу бли ци  Ср би ји При ло га 3;
(2) бро ја сте пен да на и сред ње тем пе ра ту ре греј ног пе ри о-

да за гра до ве у Ре пу бли ци Ср би ји са др жа них у Та бе ла 6.3  – Број 
сте пен да на за гре ја ње HDD и сред ња тем пра ту ра греј ног пе ри о да 
θH,mnза ме ста у Ре пу бли ци Ср би ји При ло га 6;

(3) сред ње ме сеч не су ме зра че ња и сред ња ме сеч на тем пе ра-
ту ра са др жа них у Та бе ла 6.9  – Сред ње су ме Сун че вог зра че ња и 
сред ња ме сеч на тем пе ра ту ра спољ ног ва зду ха При ло га 6;

2) по да та ка о ло ка ци ји  – си ту а ци о ни план згра де са по ло жа-
јем згра да у не по сред ном окру же њу и при ка зом вр ста об ра да по-
вр ши на;

3) по да та ка о гра ђе вин ским ма те ри ја ли ма, еле мен ти ма и си-
сте ми ма по треб ним за про ра чу не са дар жа ним су у При ло гу 3;

4) по да та ка о ма шин ској и елек тро опре ми, уре ђа ји ма и ин-
ста ла ци ја ма.

Члан 23.
Ела бо рат ЕЕ са др жи:
1) по дат ке на ве де не у чла ну 22. овог пра вил ни ка; 
2) тех нич ки опис при ме ње них тех нич ких ме ра и ре ше ња у 

про јек ту  ускла ђе них са овим пра вил ни ком и то:
(1) функ ци о нал не и  ге о ме триј ске  ка рак те ри сти ке згра де, 
(2) при ме ње не ма те ри ја ле, 
(3) угра ђе не си сте ме, 
(4) вр сте из во ра енер ги је за гре ја ње, хла ђе ње и вен ти ла ци ју, 
(5) тер мо тех нич ке ин ста ла ци је, 
(6) си сте ме ра све те, 
(7) упо тре бу и уче шће об но вљи вих из во ра енер ги је;
3) про ра чу не са др жа не у При ло гу 3 и При ло гу 6, ко ји ма се 

по твр ђу је да про јек то ва ни гра ђе вин ски еле мен ти и згра да, или део 
згра де као це ли на, са при па да ју ћим тех нич ким си сте ми ма, ис пу-
ња ва ју зах те ве овог пра вил ни ка; 

4) по треб ну го ди шњу по тро шњу енер ги је за рад тех нич ких 
си сте ма у згра ди (фи нал на енер ги ја) са др жа ну у Та бе ли 6.1.а  – 
Ме то до ло ги ја за од ре ђи ва ње укуп не го ди шње по треб не енер ги је 
При ло га 6; 

5) го ди шњу вред ност ко ри шће ња укуп не при мар не енер ги је 
са др жа не у Та бе ли 6.12  – Фак то ри пре тва ра ња за про ра чу на ва-
ње го ди шње при мар не енер ги је за по је ди не вр сте из во ра то пло те 
При ло га 6; 

6) вред но сти еми си је CO2, про ра чу на те пре ко фак то ра да тих 
у Та бе ли 6.13  – Спе ци фич не еми си је СО2 за по је ди не вр сте енер-
ге на та При ло га 6. 

На ве де не ра чун ске вред но сти се до би ја ју ко ри шће њем на ци-
о нал ног софт вер ског па ке та про пи са ног за ту на ме ну, а ре зул та ти 
се ис ка зу ју на стан дард ном из ла зном фор ма ту про пи са ног софт-
вер ског па ке та. 



IV. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 24.
До да на из бо ра про грам ског па ке та из чла на 23. став 2. овог 

пра вил ни ка, про ра чун и из ра жа ва ње енер гет ског раз ре да згра де 
вр ши се на осно ву по треб не енер ги је за гре ја ње QH,nd[kWh/(m2a)]. 

Од да на из бо ра про грам ског па ке та из ста ва 1. овог чла на, 
вр ши ће се про ра чун по тро шње енер ги је за гре ја ње, хла ђе ње, при-
пре му са ни тар не то пле во де, вен ти ла ци ју и осве тље ње.

До да на из бо ра про грам ског па ке та из ста ва 1. овог чла на за 
про ра чун енер гет ских свој ста ва згра де, од но сно го ди шње по тро-
шње енер ги је, ела бо рат ЕЕ са др жи: 

1) ка рак те ри сти ке омо та ча објек та ускла ђе не са вред но сти ма 
ко е фи ци је на та про ла за то пло те и вред но сти ма спе ци фич ног тран-
сми си о ног гу бит ка, са др жа не у При ло гу 3 и При ло гу 6, као и свим 
оста лим тех нич ким усло ви ма са др жа ним у овом пра вил ни ку; 

2) по тро шњу енер ги је за гре ја ње објек та ускла ђе ну са вред-
но сти ма да тим у Та бе ла 6.11а и Та бе ла 6.11б и про ра чу на ту пре ма 
упут стви ма да тим у При ло гу 6.

Члан 25.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је ”, а при ме њу је се 
од 30. сеп тем бра 2012. го ди не. 

Број 110-00-00119/2011-07
У Бе о гра ду, 5. ав гу ста 2011. го ди не

Ми ни стар,
др Оли вер Ду лић, с.р.

ПРИ ЛОГ 1 

ФИ ЗИЧ КЕ ВЕ ЛИ ЧИ НЕ, ОЗНА КЕ, ЈЕ ДИ НИ ЦЕ И ИН ДЕК СИ

Та бе ла 1.1  – Фи зич ке ве ли чи не, озна ке и је ди ни це

Фи зич ка ве ли чи на Озна ка Је ди ни ца

Енер гет ски ко е фи ци јент уре ђа ја / по стро је ња ep  –

Ши ри на b m

Тем пе ра ту ра θ oC

Еми сив ност, сте пен еми сив но сти ε  –

По вр ши на A m2

Ко ри сна по вр ши на згра де AN m2

Ду жи на ℓ m

Ли ниј ски ко е фи ци јент про ла за то пло те ψ W/(m•K)

Ре ла тив на вла жност ва зду ха ø %

Број из ме на ва зду ха n h-1

Број из ме на ва зду ха при ра зли ци при ти са ка од 50 Ра n50 h-1

Ма са m kg

Ко е фи ци јент тач ка стог про ла за то пло те χ W/K

Гу сти на ρ kg/m3

Де бљи на сло ја d m

Спе ци фич ни то плот ни ка па ци тет c J/(kg•K)

Ште фан-Бол тзман-ова кон стан та (= 5,67×10-8) σ W/(m2•K4)

Тем пе ра ту ра, уну тра (ва здух) θi
oC

Тем пе ра ту ра, уну тра шња по вр ши на θsi
oC

Тем пе ра ту ра, спо ља (ва здух) θe
oC

Тем пе ра ту ра, спољ на по вр ши на θse
oC

Раз ли ка тем пе ра ту ра Δθ,ΔT K

Тем пе ра тур ски фак тор (фак тор тем пе ра ту ре) fRsi  –

Тем пе ра тур ска про вод ност a m2/s

Ка рак те ри сти ка то плот не (тер мич ке) про вод но сти L W/K

Ка рак те ри сти ка то плот не про вод но сти, основ на L0 W/K

Ка рак те ри сти ка то плот не про вод но сти, 2Д-про ра чун L2D W/K

Фи зич ка ве ли чи на Озна ка Је ди ни ца

Ка рак те ри сти ка то плот не про вод но сти, 3Д-про ра чун L3D W/K

Тер мо ди на мич ка тем пе ра ту ра (Т= θ + 273,15) T K

Ко е фи ци јент тран сми си о них гу би та ка то пло те HT W/K

Ко е фи ци јент вен ти ла ци о них гу би та ка то пло те HV W/K

За пре ми на, не то V m3

За пре ми на, бру то Ve m3

Ко е фи ци јент про ла за то пло те U W/(m2•K)

Ко е фи ци јент про ла за то пло те, про зор UW W/(m2•K)

Ко е фи ци јент про ла за то пло те, оквир про зо ра Uf W/(m2•K)

Ко е фи ци јент про ла за то пло те, за ста кље ње Ug W/(m2•K)

От пор про ла зу то пло те (= 1/У) RT m2•K/W

От пор про ла зу то пло те, гор ња гра нич на вред ност R'T m2•K/W

От пор про ла зу то пло те, до ња гра нич на вред ност R"T m2•K/W

То плот на от пор ност ва зду шног сло ја / про сто ра Rg m2•K/W

То плот на от пор ност не гре ја ног про сто ра Ru m2•K/W

То плот на про во дљи вост λ W/(m•K)

Ко ли чи на то пло те Q J ≡ W•s ≡ N•m

Про ток то пло те (то плот ни флукс) Ф W

Спе ци фич ни то плот ни про ток (спе ци фич ни то плот ни 
флукс)

q W/m2

Ко е фи ци јент пре ла за то пло те h W/(m2•K)

Ко е фи ци јент пре ла за то пло те, уну тра шњи hi W/(m2•K)

Ко е фи ци јент пре ла за то пло те, спољ ни he W/(m2•K)

От пор пре ла зу то пло те, уну тра шњи Rsi m2•K/W

От пор пре ла зу то пло те, спо ља шњи Rse m2•K/W

Вре ме t s

Та бе ла 1. 2  – Ин дек си
Ин декс Зна че ње По ре кло зна че ња (енгл.)
a Ва здух air
an го ди шње annual
B бру то
c ка рак те ри стич но characteristic
C хла ђе ње cooling
del ис по ру че но delivered
e спо ља external
el елек трич на енер ги ја electric
f вен ти ла тор, оквир fan,frame
g тле, ста кло ground,glazing
h ча сов на hourly
H гре ја ње, гре ја но heating,heated
i уну тра шње internal
j на бра ја ње
L осве тље ње lighting
ls гу би ци losses
m ме сеч ни monthly
N не то net
P сна га power
s со лар ни solar
se спо ља шња по вр ши на externalsurface
seas се зон ска seasonal
sh за сен че ње shading
si уну тра шња по вр ши на internalsurface
T тран сми си ја transmission
tot укуп но total
u не гре ја но unheated
v вен ти ли са но ventilated
V вен ти ла ци ја, за пре ми на ventilation,volume
w про зор window
W то пла во да hotwater
x до дат но extra



ПРИ ЛОГ 2

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ПРО РА ЧУ НА ПО ТРЕБ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ  
ЗА ГРЕ ЈА ЊЕ И ХЛА ЂЕ ЊЕ У ЗГРА ДА МА, ИС КА ЗИ ВА ЊЕ 

ЕНЕР ГЕТ СКИХ ПЕР ФОР МАН СИ ЗГРА ДА И МО НИ ТО РИНГ  
И ВЕ РИ ФИ КА ЦИ ЈА ЕНЕР ГЕТ СКИХ ПЕР ФОР МАН СИ ЗГРА ДА

Та бе ла 2.1  – Де фи ни ци је и тер ми но ло ги ја
Озна ка стан дар да: На зив стан дар да / при ме на:
SRPS EN ISO 7345 То плот на изо ла ци ја  – Фи зич ке ве ли чи не и де фи ни ци је
SRPS EN ISO 9288 То плот на изо ла ци ја  – Пре нос то пло те зра че њем  – Фи зич ке 

ве ли чи не и де фи ни ци је
SRPS EN ISO 9251 То плот на изо ла ци ја  – Усло ви пре но са то пло те и свој ства 

ма те ри ја ла  – Реч ник 
SRPS EN 12792 Вен ти ла ци ја згра да  – Сим бо ли, тер ми но ло ги ја и гра фич ки 

сим бо ли

Усло ви то плот ног ком фо ра и ква ли тет уну тра шњег ва зду ха 
од ре ђе ни су стан дар дом SRPS EN ISO 7730 и до ку мен том CR 1752 
(Тех нич ки из ве штај), као и стан дар дом SRPS EN 15251.

Та бе ла 2.2  – Кључ ни стан дар ди 
Стан дард Опис:
SRPS EN ISO 13790 Укуп на по треб на енер ги ја за гре ја ње и хла ђе ње (узи ма ју ћи 

у об зир гу бит ке и до бит ке то пло те).
SRPS EN 15315 При мар на енер ги ја и еми си ја CO2.
SRPS EN 15217 Смер ни це за ис ка зи ва ње енер гет ске пер фор ман се (за енер-

гет ски сер ти фи кат) и смер ни це за ис ка зи ва ње зах те ва (за 
ре гу ла ти ву). Са др жај и об лик Сер ти фи ка та о енер гет ској 
пер фор ман си.

SRPS EN 15378 Пре гле ди (кон тро ле) уре ђа ја за обез бе ђе ње то пле во де.
SRPS EN 15240 Пре гле ди (кон тро ле) уре ђа ја за при пре му ва зду ха за кли-

ма ти за ци ју.
SRPS EN 15239 Пре гле ди (кон тро ле) уре ђа ја за вен ти ла ци ју.
SRPS EN 15193 Енер гет ске пер фор ман се згра да  – Енер гет ски зах те ви за 

осве тље ње 

Та бе ла 2. 3  – Стан дар ди по др шке кључ ним стан дар ди ма
Стан дард На зив на ен гле ском је зи ку На зив на срп ском је зи ку

Стан дар ди нео п ход ни за при ме ну стан дар да SRPS EN ISO 13790
SRPS EN ISO 13789 Ther mal per for man ce of bu il-

dings  – Tran smis sion and ven ti-
la tion he at tran sfer co ef fi ci ents 
 – Cal cu la tion met hod

То плот не пер фор ман се 
згра да  – Тран сми си о ни и 
вен ти ла ци о ни ко е фи ци јен-
ти про ла за то пло те

SRPS EN 15232 Cal cu la tion met hods for energy 
ef fi ci ency im pro ve ments by the 
ap pli ca tion of in te gra ted bu il-
ding auto ma tion systems

Ме то ди про ра чу на за 
по бољ ша ва ње енер гет ске 
ефи ка сно сти при ме ном 
ин те гри са них си сте ма 
ауто ма ти ке у згра да ма

SRPS EN 15241 Ven ti la tion for bu il dings - Cal-
cu la tion met hods for energy 
los ses due to ven ti la tion and 
in fil tra tion in com mer cial bu-
il dings

Вен ти ла ци ја згра да  – Ме-
то ди про ра чу на гу би та ка 
енер ги је услед вен ти ла ци је и 
ин фил тра ци је у ко мер ци јал-
ним (по слов ним) згра да ма

SRPS EN 15243 Ven ti la tion for bu il dings  – Cal-
cu la tion of ro om tem pe ra tu res 
and of load and energy for bu-
il dings with ro om con di ti o ning 
systems

Вен ти ла ци ја згра да  – 
Про ра чун тем пе ра ту ра 
про сто ри је и оп те ре ће ња 
и енер ги је за згра де са си-
сте ми ма за кли ма ти за ци ју 
про сто ри ја

SRPS EN 15316-1 He a ting systems in bu il dings  – 
Met hod for cal cu la tion of system  
energy  re qu i re ments and system 
ef fi ci en ci es  – Part 1: Ge ne ral

Си сте ми гре ја ња у згра-
да ма  – Ме тод про ра чу на 
енер гет ских по тре ба си сте-
ма и ефи ка сно сти си сте ма

SRPS EN 15316-2-1 He a ting systems in bu il dings 
 – Met hod for cal cu la tion of 
system energy  re qu i re ments 
and system ef fi ci en ci es Part 2-1 
Spa ce he a ting emis sion systems

Си сте ми гре ја ња у згра да ма 
 – Ме тод про ра чу на енер-
гет ских по тре ба си сте ма и 
ефи ка сно сти си сте ма  – Део 
2-1: Си сте ми са зра че њем 
то пло те у про стор

SRPS EN 15316-4 He a ting systems in bu il dings 
 – Met hod for cal cu la tion of 
system  energy  re qu i re ments 
and system ef fi ci en ci es Part 
4: Spa ce he a ting ge ne ra tion 
systems

Си сте ми гре ја ња у згра-
да ма  – Ме тод про ра чу на 
енер гет ских по тре ба 
си сте ма и ефи ка сно сти 
си сте ма  – Део 4: Си сте ми 
ко ји ге не ри шу то пло ту у 
про сто ру

SRPS EN 15316-3 He a ting systems in bu il dings 
 – Met hod for cal cu la tion of 
system  energy  re qu i re ments 
and system ef fi ci en ci es  – Part 3: 
Do me stic hot wa ter systems

Си сте ми гре ја ња у згра-
да ма  – Ме тод про ра чу на 
енер гет ских зах те ва (по тре-
ба) си сте ма и ефи ка сно сти 
си сте ма  – Део 3: Си сте ми 
за са ни тар ну то плу во ду

Стан дард На зив на ен гле ском је зи ку На зив на срп ском је зи ку
SRPS ISO 13600 Tec hni cal energy systems  – Ba-

sic con cepts
Тех нич ки енер гест ки си-
сте ми  – Основ ни кон цеп ти

Ме то де за обез бе ђи ва ње по да та ка о гра ђе вин ским еле мен ти ма и си сте ми ма   – 
ПРО РА ЧУ НИ

SRPS EN 1745 Ma so nry and ma so nry pro ducts 
 – Met hods for de ter mi ning 
de sign ther mal va lu es

Зи да не кон струк ци је и 
про из во ди за зи да ње  – Ме-
то де од ре ђи ва ња про јект-
них то плот них вред но сти

SRPS EN 410 Glass in bu il ding  – De ter mi-
na tion of lu mi no us and so lar 
cha rac te ri stics of gla zing

Ста кло у згра дар ству  – 
Од ре ђи ва ње све тло сних и 
со лар них ка рак те ри сти ка 
за ста кље ња (оста кље ња, 
ста кла)

SRPS EN 673 Glass in bu il ding  – De ter mi na-
tion of ther mal tran smit tan ce (U 
va lue)  – Cal cu la tion met hod

Ста кло у гра ђе ви нар ству 
 – Од ре ђи ва ње то плот не 
про пу стљи во сти (ко е фи-
ци јен та про ла за то пло те) 
(У вред ност)  – Ме тод 
про ра чу на

SRPS EN ISO 
10077-1

Ther mal   per for man ce   of   
win dows,   do ors   and   shut ters   
 –   Cal cu la tion   of   ther mal 
tran smit tan ce  – Part 1: Ge ne ral

То плот не пер фор ман се про-
зо ра, вра та и за кло на  – Про-
ра чун ко е фи ци јен та про ла за 
то пло те  – Део 1: Оп ште

SRPS EN ISO 
10077-2

Ther mal per for man ce of win-
dows, do ors and shut ters  – Cal-
cu la tion of ther mal tran smit tan-
ce  – Part 2: Nu me ri cal met hod 
for fra mes

То плот не пер фор ман се 
про зо ра, вра та и за кло на 
 – Про ра чун ко е фи ци јен та 
про ла за то пло те  – Део 2: 
Ну ме рич ки ме тод за окви ре

SRPS  ЕN ISO 6946 Bu il ding com po nents and 
bu il ding ele ments  – Ther mal 
re si stan ce and ther mal tran smit-
tan ce  – Cal cu la tion met hod

Ком по нен те и еле мен-
ти згра де  – То плот на 
от пор ност и ко е фи ци јент 
про ла за то пло те

SRPS EN 15241 Ven ti la tion  for  bu il dings  
 –  Cal cu la tion  met hods  for  
energy  re qu i re ments  due  to  
ven ti la tion systems in bu il dings

Вен ти ла ци ја згра-
да  – Ме то де про ра чу на 
енер гет ских зах те ва ко ји 
про из и ла зе из си сте ма за 
вен ти ла ци ју у згра да ма

SRPS EN 15242 Ven ti la tion for bu il dings - Cal-
cu la tion met hods for the de ter-
mi na tion of air flow ra tes in 
bu il dings in clu ding in fil tra tion

Вен ти ла ци ја згра да  – 
Ме то де про ра чу на за 
од ре ђи ва ње ни воа про то ка 
ва зду ха у згра да ма, укљу-
чу ју ћи ин фил тра ци ју

SRPS EN 15243 Ven ti la tion for bu il dings - Cal-
cu la tion of ro om tem pe ra tu res 
and of load and energy for bu-
il dings with ro om con di ti o ning 
systems

Вен ти ла ци ја згра да  – Ме-
то де про ра чу на тем пе-
ра ту ра у про сто ри ја ма и 
оп те ре ће ња и енер ги је за 
згра де са си сте ми ма за 
кли ма ти за ци ју

SRPS EN ISO 10211 Ther mal brid ges in bu il ding 
con struc tion  – He at flows and 
sur fa ce  tem pe ra tu res   – De ta i-
led cal cu la ti ons

То плот ни мо сто ви у кон-
струк ци ји згра де  – То плот-
ни про то ци и по вр шин ске 
тем пе ра ту ре  – Де таљ ни 
про ра чу ни

SRPS EN ISO 13370 Ther mal per for man ce of bu-
il dings  – He at tran sfer via the 
gro und  – Cal cu la tion met hods

То плот не ка рак те ри сти ке 
згра да  – Пре но ше ње то-
пло те пре ко тла  – Ме то де 
про ра чу на

SRPS EN 13947 Ther mal per for man ce of cur tain 
wal ling  – Cal cu la tion of ther mal 
tran smit tan ce

То плот не пер фор ман се 
зид-за ве са  – Про ра чун ко е-
фи ци јен та про ла за то пло те

SRPS U.J5.520 То плот на тех ни ка у гра ђе ви нар ству  – Про ра чун ди фу зи је 
во де не па ре у згра да ма

SRPS U.J5.530 То плот на тех ни ка у гра ђе ви нар ству  – Про ра чун фак то ра 
при гу ше ња осци ла ци ја тем пе ра ту ре и про ра чун ка шње ња 
осци ла ци ја тем пе ра ту ре кроз спо ља шње пре гра де згра да у 
лет њем пе ри о ду

Ме то де за обез бе ђи ва ње по да та ка о гра ђе вин ским еле мен ти ма и си сте ми ма  – ИС-
ПИ ТИ ВА ЊА

SRPS EN 12412-2 Ther mal per for man ce of 
win dows, do ors and shut ters 
 – De ter mi na tion of ther mal 
tran smit tan ce by hot box met-
hod  – Part 2: Fra mes

То плот не пер фор ман се 
про зо ра, вра та и за кло на  – 
Од ре ђи ва ње ко е фи ци јен та 
про ла за то пло те ме то дом 
то пле ку ти је (hotbox ме тод)

SRPS EN ISO 12567 Ther mal  per for man ce   of  
win dows  and  do ors   –  De ter-
mi na tion   of   ther mal tran smit-
tan ce by hot box met hod

То плот не пер фор ман се 
про зо ра и вра та  – Од-
ре ђи ва ње ко е фи ци јен та 
про ла за то пло те ме то дом 
то пле ку ти је

SRPS EN 1026 Про зо ри и вра та  – Про пу стљи вост ва зду ха  – Ме тод ис пи-
ти ва ња

SRPS EN ISO 12569 Ther mal in su la tion in bu il dings 
 – De ter mi na tion of air chan ge 
in bu il dings - Tra cer gas di lu-
tion met hod

То плот на изо ла ци ја у згра да-
ма  – Од ре ђи ва ње из ме не ва-
зду ха у згра да ма  – Ме тод са 
раз ре ђе ним га сним тра гом



Стан дард На зив на ен гле ском је зи ку На зив на срп ском је зи ку
SRPS EN 13829 Ther mal per for man ce of bu-

il dings  – De ter mi na tion of air 
per me a bi lity of bu il dings  – Fan 
pres su ri za tion met hod

Tермичке пер фор ман-
се згра да  – Од ре ђи ва ње 
ва зду шне про пу стљи во сти 
згра да  – Ме тод вен ти ла то-
ра под при ти ском

SRPS ISO 9869 Ther mal in su la tion  – Bu il ding 
ele ments  – In-si tu me a su re ment 
of ther mal re si stan ce and ther-
mal tran smit tan ce

То плот на изо ла ци ја  – Еле-
мен ти згра де  – ме ре ња 
то плот не от пор но сти и 
ко е фи ци јен та про ла за то-
пло те на ли цу ме ста

SRPS U.A2.020 Ис пи ти ва ње гра ђе вин ских ма те ри ја ла  – Од ре ђи ва ње ко е фи-
ци јен та про во дљи во сти то пло те ме то дом греј не пло че

SRPS U.A2.023 То плот на тех ни ка у гра ђе ви нар ству  – Ме ре ње ди фу зи је 
во де не па ре ма лим мер ним по су да ма

SRPS U.A2.024 То плот на тех ни ка у гра ђе ви нар ству  – Ме ре ње ди фу зи је 
во де не па ре по мо ћу ко мо ра

SRPS U.J5.060 То плот на тех ни ка у ви со ко град њи  – Ла бо ра то риј ске ме то де 
ис пи ти ва ња ко е фи ци јен та про ла за то пло те у гра ђе вин ским 
кон струк ци ја ма згра да

SRPS U.J5.062 То плот на тех ни ка у ви со ко град њи  – Те рен ске ме то де ис-
пи ти ва ња ко е фи ци јен та про ла за то пло те у гра ђе вин ским 
кон струк ци ја ма згра да

SEPS U.J5.082 То плот на тех ни ка у гра ђе ви нар ству  – Ме ре ње спе ци фич них 
то плот них гу би та ка згра да или де ло ва згра да

SRPS U.J5.100 (1) То плот на тех ни ка у гра ђе ви нар ству  – Ва зду шна про пу-
стљи вост ста на

На по ме на 1: Ис пи ти ва ња мо гу да вр ше од стра не АТС акре ди то ва не ла бо ра то ри је, 
у окви ру оби ма акре ди та ци је. При зна ва ње стра них до ку ме на та о уса гла ше но сти 
ре гу ли шу од го ва ра ју ћи до ма ћи про пи си.
(1) На по ме на 2: Од но си се на ме тод ис пи ти ва ња, из у зев кри те ри ју ма за оце ну, 
ко ји су да ти у овом пра вил ни ку. 
Напомена 3: За оригиналне SRPS стандарде назив је дат на српском језику.

ПРИ ЛОГ 3 

То плот на за шти та и ди фу зи ја во де не па ре
У овом при ло гу де фи ни са ни су основ ни  – оп шти прин ци пи 

фи зи ке згра де у де лу ко ји се од но си на то плот ну за шти ту, то плот-
ну аку му ла тив ност и ди фу зи ју во де не па ре, ко је тре ба сле ди ти при 
про јек то ва њу, из град њи и ре кон струк ци ји (ре ви та ли за ци ји) згра да 
или де ло ва згра да. 

3.1 То плот на за шти та и гу би ци то пло те  – ме то до ло ги ја
Ме то до ло ги ја ко ја се при ме њу је за од ре ђи ва ње па ра ме та ра 

то плот не за шти те згра де или де ла згра де за сно ва на је на сле де ћим 
основ ним свој стви ма: ко е фи ци јен ти про ла за то пло те гра ђе вин-
ских еле ме на та; ко е фи ци јен ти тран сми си о ног гу бит ка то пло те; 
вен ти ла ци о ни гу би ци то пло те (ин фил тра ци ја ва зду ха); спе ци фич-
ни тран сми си о ни гу би ци то пло те; укуп ни за пре мин ски гу би ци то-
пло те. У при ме ни про пи са не ме то до ло ги је нео п ход но је по зна ва-
ње оп штих прин ци па фи зи ке  згра де, ко ји се пре све га од но се на: 
кон тро лу уну тра шњих по вр шин ских тем пе ра ту ра; про ра чун ди фу-
зи је во де не па ре; про ра чун то плот не аку му ла тив но сти. 

Та бе ла 3.1.1  – Ме то до ло ги ја за од ре ђи ва ње па ра ме та ра то-
плот не за шти те згра де или де ла згра де

Про ра чу ни фи зич ких ве ли чи на на ве де них у Та бе ли 3.1.1 са-
став ни су део ела бо ра та ЕЕ, ко ји пред ста вља део про јект не до ку-
мен та ци је и из ра ђу је се у скла ду са ва же ћим стан дар ди ма и про-
пи си ма. 

3.2 То плот на аку му ла тив ност 
Про ра чун то плот не аку му ла тив но сти не тран спа рент них 

спољ них гра ђе вин ских еле ме на та згра да (спољ ни зи до ви, кро-
во ви) за лет њи пе ри од вр ши се у скла ду са стан дар дом SRPS 
U.J5.530, ко ри шће њем сле де ћих ве ли чи на: фак тор при гу ше ња ам-
пли ту де осци ла ци је тем пе ра ту ре, η [-]; ка шње ње осци ла ци је тем-
пе ра ту ре, ν [h]. Ове ве ли чи не огра ни че не су нај ма њим до зво ље-
ним вред но сти ма, да тим у та бе ли 3.2.1 и та бе ли 3.2.2.

Та бе ла 3.2.1  – Нај ма ње до зво ље не вред но сти фак то ра при гу-
ше ња ам пли ту де осци ла ци је тем пе ра ту ре, νmin [-]

Грађевинскиелемент νmin [-]
Рав ни кро во ви 25
Сви спољ ни зи до ви, осим оних ко ји су на се вер ној стра ни 15
Спољ ни зи до ви на се вер ној стра ни 10

Та бе ла 3.2.2  – Нај ма ње до зво ље не вред но сти ка шње ња осци-
ла ци је тем пе ра ту ре, ηmin [h]

Грађевинскиелемент ηmin [h]
Рав ни кро во ви хлад ња ча 14
Рав ни кро во ви, осим рав них кро во ва хлад ња ча 10
Спољ ни зи до ви и ко си кро во ви ка за пад ној и ју го за пад ној стра ни 8
Спољ ни зи до ви и ко си кро во ви ка ју жној и ју го и сточ ној стра ни 7
Спољ ни зи до ви и ко си кро во ви на ис точ ној, се ве ро и сточ ној и се ве-
ро за пад ној стра ни

6

Уко ли ко је за кро во ве ν > 45, не по ста вља ју се зах те ви за 
вред ност η [h]. Уко ли ко је за зи до ве ν> 35, не по ста вља ју се зах те-
ви за вред ност η [h].   

За спољ не не тран спа рент не вен ти ли са не гра ђе вин ске еле-
мен те (осим за сла бо вен ти ли са не) не по ста вља ју се зах те ви за 
вред ност ν [-] уко ли ко је по вр шин ска ма са еле мен та без обло ге ве-
ћа (или јед на ка) 100 kg/m2. Уко ли ко је по вр шин ска ма са еле мен та 
без обло ге ма ња од 100 kg/m2, ко е фи ци јент про ла за то пло те еле-
мен та мо ра да бу де ма њи од 0,35 W/(m2×K). 

Све тран спа рент не (и по лу тран спа рент не) по вр ши не у бо ра-
ви шним про сто ри ја ма, осим оне ко је су на се ве ру, се ве ро и сто ку и 
се ве ро за па ду (при ази му ту: 0  – 45о и 315  – 360о), мо ра ју да има ју 
не тран спа рент ну за шти ту од ди рект ног Сун че вог зра че ња у лет-
њем пе ри о ду. Ори јен та ци ја, j (ази мут и на гиб), за ста кље не по вр-
ши не се, по јед но ста вље но, од ре ђу је пре ма та бе ли 6.10. 

Де таљ ни по ступ ци за про ра чун то плот не аку му ла тив но сти гра-
ђе вин ских еле ме на та са др жа ни су у стан дар ду SRPS EN ISO 13786. 

Про ра чу ни фи зич ких ве ли чи на и па ра ме та ра ко ји ма се про-
ве ра ва то плот на аку му ла тив ност гра ђе вин ског еле мен та са став ни 
су део ела бо ра та ЕЕ, ко ји пред ста вља део про јект не до ку мен та-
ци је и из ра ђу је се у скла ду са ва же ћим стан дар ди ма и про пи си ма.

3.3 Ди фу зи ја во де не па ре
Ди фу зи ја во де не па ре из ра чу на ва се за спољ не гра ђе вин ске 

кон струк ци је и кон струк ци је ко је се гра ни че са не гре ја ним про-
сто ри ја ма, осим за кон струк ци је ко је се не по сред но гра ни че са те-
ре ном (под на тлу, уко па ни зи до ви, уко па не та ва ни це). Све гра ђе-
вин ске кон струк ци је згра де мо ра ју би ти про јек то ва не и из гра ђе не 
на на чин да се во де на па ра у про јект ним усло ви ма на њи хо вим 
по вр ши на ма не кон ден зу је.  

Згра да мо ра би ти про јек то ва на и из гра ђе на на на чин да се код 
на мен ског ко ри шће ња во де на па ра ко ја због ди фу зи је про ди ре у гра-
ђе вин ску кон струк ци ју, не кон ден зу је. У слу ча ју да до ђе до кон ден-
за ци је во де не па ре у кон струк ци ји, oна се на кон ра чун ског пе ри о да 
ису ши ва ња мо ра са свим осло бо ди ти из гра ђе вин ске кон струк ци је. 
Вла га ко ја се кон ден зу је у кон струк ци ји не сме до ве сти до оште ће-
ња гра ђе вин ских ма те ри ја ла (на при мер ко ро зи ја, по ја ва бу ђи).

За из ра чу на ва ње хи гро тер мич ких ка рак те ри сти ка гра ђе-
вин ских еле ме на та и кон струк ци ја, ди фу зи је во де не па ре, кон - 



ден за ци је и ису ше ња, као и опа сно сти од по вр шин ске кон ден за-
ци је (оро ша ва ње), при ме њу је се стан дард SRPS EN ISO 13788, у 
оп ци ја ма: 1) сло же ни го ди шњи ку му ла тив ни про ра чун; 2) Glaser-
ов по сту пак. Уко ли ко се про ра чун вр ши на осно ву Glaser-овог по-
ступ ка, ко ри сти се ме тод про ра чу на пре ма SRPS U.J5.520. 

Хи гро тер мич ке ка рак те ри сти ке ма те ри ја ла усва ја ју се пре-
ма Та бе ли 3.4.1.2 овог пра вил ни ка. У та бе ли 3.4.1.2 дат је пре глед 
основ них хи гро тер мич ких осо би на гра ђе вин ских ма те ри ја ла. Упо-
ре до се мо гу ко ри сти ти и по да ци пре ма та бе ла ма стан дар да SRPS 
EN ISO 10456, за сред њу тем пе ра ту ру за при ме ну у гра ђе ви нар-
ству јед на ку 23оC и при прак тич ном са др жа ју вла ге ко ји од го ва ра 
ко ри шће њу гра ђе вин ског ма те ри ја ла. Ово су про ра чун ске  – про-
јект не вред но сти, на ве де не као про сеч не вред но сти за при ме ну у 
гра ђе ви нар ству. Ни же вред но сти ко е фи ци је на та то плот не про во-
дљи во сти и хи гро тер мич ке осо би не но вих ма те ри ја ла до ка зу ју се 
ис пи ти ва њи ма.   Ис пи ти ва ња се вр ше у скла ду са ва же ћим стан-
дар ди ма и про пи си ма. Про це ду ре за из да ва ње до ка за о уса гла ше-
но сти на осно ву стра них ис пра ва и зна ко ва уса гла ше но сти ре гу ли-
са не су ва же ћим до ма ћим про пи си ма.

Про ра чу ни фи зич ких ве ли чи на и па ра ме та ра ко ји ма се про-
ве ра ва ди фу зи ја во де не па ре гра ђе вин ског еле мен та са став ни су 
део ела бо ра та ЕЕ, ко ји пред ста вља део про јект не до ку мен та ци је и 
из ра ђу је се у скла ду са ва же ћим стан дар ди ма и про пи си ма.

3.3.1 До зво ље на тем пе ра ту ра уну тра шње по вр ши не 
До зво ље на тем пе ра ту ра уну тра шње по вр ши не спољ не гра ђе-

вин ске кон струк ци је на би ло ком ме сту (и на ме сти ма то плот них 
мо сто ва) мо ра да бу де ве ћа од тем пе ра ту ре тач ке ро се, θs [

oC], за 
да те про јект не усло ве (тем пе ра ту ра и ре ла тив на вла жност ва зду ха 
у про сто ри ји). 

Ми ни мал на то плот на от пор ност за спре ча ва ње оро ша ва ња 
уну тра шње по вр ши не, Rmin [m2K/W], гра ђе вин ске кон струк ци је 
из ван зо не то плот ног мо ста (основ ни део гра ђе вин ског еле мен та) 
из ра чу на ва се за усло ве пе ри о да гре ја ња (зим ски пе ри од), на сле-
де ћи на чин:

При чему је Rse =  0,04 m2K/W, а вредн ост  Rsi се,  з бог мог ућ-
ности по ја ве сп реч еног с тр ујања ва зду ха (намештај,  заклони и  сл .) 
усваја са (најмање) Rsi =  0,2 5 m2 K/W. З а  тра нспарен тне  грађе ви нс-
ке елемент е  пр имењује  се уобичајена вредност: Rsi =  0,1 7 m2K /W.  

На м ест има топло тних м ост ова за оце ну  о пасно ст и о д 
орошава ња  м ер одавна  је т емпературе тачк е  ро се, θs  [

oC] ,  одређена 
према табе ли  3.3.1.1 при вредности θsi,crit = θs.

Т аб ел а  3.3.1. 1  – Т емпературе тачке  ро се,  θs [
oC],  у  за виснос ти  од рел ати вне влажности ваз ду ха , φi [% ],  и температуре ваздуха θi [

oC]

θi [
oC]

θs [
oC]

φi [%]
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

30 10,5 12,9 14,9 16,8 18,4 20,0 21,4 22,7 23,9 25,1 26,2 27,2 28,2 29,1
29 9,7 12,0 14,0 15,9 17,5 19,0 20,4 21,7 23,0 24,1 25,2 26,2 27,2 28,1
28 8,8 11,1 13,1 15,0 16,6 18,1 19,5 20,8 22,0 23,2 24,2 25,2 26,2 27,1
27 8,0 10,2 12,2 14,1 15,7 17,2 18,6 19,9 21,1 22,2 23,3 24,3 25,2 26,1
26 7,1 9,4 11,4 13,2 14,8 16,3 17,6 18,9 20,1 21,2 22,3 23,3 24,2 25,1
25 6,2 8,5 10,5 12,2 13,9 15,3 16,7 18,0 19,1 20,3 21,3 22,3 23,2 24,1
24 5,4 7,6 9,6 11,3 12,9 14,4 15,8 17,0 18,2 19,3 20,3 21,3 22,3 23,1
23 4,5 6,7 8,7 10,4 12,0 13,5 14,8 16,1 17,2 18,3 19,4 20,3 21,3 22,2
22 3,6 5,9 7,8 9,5 11,1 12,5 13,9 15,1 16,3 17,4 18,4 19,4 20,3 21,2
21 2,8 5,0 6,9 8,6 10,2 11,6 12,9 14,2 15,3 16,4 17,4 18,4 19,3 20,2
20 1,9 4,1 6,0 7,7 9,3 10,7 12,0 13,2 14,4 15,4 16,4 17,4 18,3 19,2
19 1,0 3,2 5,1 6,8 8,3 9,8 11,1 12,3 13,4 14,5 15,5 16,4 17,3 18,2
18 0,2 2,3 4,2 5,9 7,4 8,8 10,1 11,3 12,5 13,5 14,5 15,4 16,3 17,2
17 -0,6 1,4 3,3 5,0 6,5 7,9 9,2 10,4 11,5 12,5 13,5 14,5 15,3 16,2
16 -1,4 0,5 2,4 4,1 5,6 7,0 8,2 9,4 10,5 11,6 12,6 13,5 14,4 15,2
15 -2,2 -0,3 1,5 3,2 4,7 6,1 7,3 8,5 9,6 10,6 11,6 12,5 13,4 14,2
14 -2,9 -1,0 0,6 2,3 3,7 5,1 6,4 7,5 8,6 9,6 10,6 11,5 12,4 13,2
13 -3,7 -1,9 -0,1 1,3 2,8 4,2 5,5 6,6 7,7 8,7 9,6 10,5 11,4 12,2
12 -4,5 -2,6 -1,0 0,4 1,9 3,2 4,5 5,7 6,7 7,7 8,7 9,6 10,4 11,2
11 -5,2 -3,4 -1,8 -0,4 1,0 2,3 3,5 4,7 5,8 6,7 7,7 8,6 9,4 10,2
10 -6,0 -4,2 -2,6 -1,2 0,1 1,4 2,6 3,7 4,8 5,8 6,7 7,6 8,4 9,2

3.3.2 Дозвољене вредности упијања влаге  – спољни завршни 
слојеви 

Дозвољене вредности упијања влаге спољашњег завршног 
слоја грађевинске конструкције  – заштитно-декоративних наноса 
дебљине мање од 0,005 m, одређене преко вредности еквивалент-
не дебљине, r [m], износе: r = d×µ £ 2, где је d[m] дебљина, а µ
[-] релативни коефицијент дифузије вод ене  п аре заш ти тно-дек ор-
ативно г наноса. 

3. 3. 3 Дозво ље не вре дно ст и влаге  у след ди фу зије  
и  конде нз ације 

Ук упна кол ичина  ко нде нзоване  влаг е  не сме  прећ и да  бу де  ве-
ћа од:  1  kg/m 2 у  општ ем случају; 0,5 k g/ m2  уколи ко се к он дензациј а 
 деша ва у  сло јевима  – мате ри јалима који немају својство капила-
рно г упијања одно сн о о слоба ђ ањ а  влаге;  у  сл учају  к онден зациј е 
у  слоју  д рв ета , најв ећ и допуштени по рас т  садржај а  влаге з а 5% у 
одно су  н а почетн и м ас ен и садржа ј вла ге ;  у случ ају  к он дензац ије у 
материј алима на  бази  дрвета, највећи до пуштени  по раст садржаја 
вла ге  износи 3 % у  о дн осу н а  почетни  ма се ни садр жа ј  вл аг е.

Ук упна  ма сена вл ажност  ма тер ијала у  г рађев ин ском еле ме-
нт у на к рају пери од а конд енз ац иј е, X’uk  [%]:

  

X’r [ %] - пр ос еч на рач унска влажнос т  материја ла,  прем а 
 табел и  3.3.3.1 

X’dif [% ]  - ма се на  вл аж ност на ст ал а  ус лед конд ен зац иј е.

 Мо ра  да буд е  ис пу њен  услов :
  

гд е је  на јве ћа  д озво љен а ма се на  влаж но ст за  слој мат ер иј ал а 
у ко ме  с е д еша ва ко нде нза ци ја



ρ0 [kg/m3] је за пре мин ска ма са ма те ри ја ла, у су вом ста њу, 
пре ма та бе ли 3.3.3.1, или 3.4.1.2

Ра чун ска де бљи на, dr [m], сло ја гра ђе вин ског еле мен та у ко ме 
се де ша ва кон ден за ци ја, за слу чај кон ден зне по вр ши не има сле де-
ће вред но сти: за слој по ро ће ли ја стог бе то на или бе то на са ла ким 
агре га том, dr = 0,02 m; за опе ку, dr = 0,05 m; за оста ле ма те ри ја ле 
усва ја се да је  dr = d (d је де бљи на сло ја), али не ве ће од 0,07 m.

За слу чај кон ден зне зо не, dr је јед на ко ши ри ни кон ден зне зо-
не.

Вред ност qmax [kg/m2] пред ста вља нај ве ћу до зво ље ну ко ли чи-
ну кон ден зо ва не во де не па ре у гра ђе вин ском еле мен ту на за вр шет-
ку раз до бља ди фу зи је во де не па ре, ко ја има сле де ће вред но сти: у 
оп штем слу ча ју, qmax = 1,0 kg/m2; уко ли ко кон ден за ци ја на ста је на 
до дир ним по вр ши на ма сло је ва од ко јих је дан слој не ма мо гућ ност 
пре у зи ма ња вла ге (нпр.: слу чај до дир них по вр ши на влак на стих 
то плот но и зо ла ци о них ма те ри ја ла (или ва зду шних сло је ва) и сло-
је ва пар не бра не (или бе тон ских сло је ва), qmax = 0,5 kg/m2; за др ве-
не кон струк ци је, qmax = 0,05 × dr × ρ0  (kg/m2); за ма те ри ја ле на ба зи 
др ве та (ла ке гра ђе вин ске пло че на ба зи др ве не ву не и ви ше слој не 
ла ке гра ђе вин ске пло че од пе на стих син те тич ких изо ла то ра и др-
ве не ву не се из у зи ма ју), qmax = 0,03 × dr × ρ0  (kg/m2).

Та бе ла 3.3.3.1  – Вред но сти ρ0 [kg/m3] и  X’r [%]

Ма те ри јал ρ0 
[kg/m3]

X’r [%]

Бе тон
Бе тон са те шким агре га том 2400 1,8

2200 2,0
2000 2,2
1800 2,4

Бе тон са ла ким агре га том 1600 9,4
1400 10,7
1200 12,5

Бе тон са до да ци ма од опе ке 800  – 1700 3,5
Екс пан ди ра ни бе тон, пе но бе тон и гас бе тон 1200 3,3

1000 4,0
800 5,0
600 6,7
500 8,0
400 10,0

Др во бе тон (ду ри сол, и сл.) 800 9,3
550 13,5

Опека
Пу на опе ка 1400  –2000 1,5
Шу пља опе ка 1200  –1400 2,4

Малтер
Про ду жни и це мент ни 900  – 1500 8,0
То плот но и зо ла ци о ни мал тер 300  – 800 4,5

Дрвоипроизводиоддрвета

Др во 500  –800 15,0
Пло че од др ве не ву не и тр ске 200  – 550 14,0
Твр до пре со ва не пло че (па нел, ле пље ни ца, иве ри це)  – 10,0

Топлотноизолациониматеријали
Ми не рал ни влак на сти нео р ган ски ма те ри ја ли (ста кле на 
ву на, ка ме на ву на) 

15  – 200 1,5

Ми не рал ни влак на сти ма те ри ја ли ор ган ског по ре кла 
(мор ска тра ва, др во, тре сет, сла ма, ко кос и сл.)

 – 15,0

Плу та 100  – 200 10,0
Пенастисинтетичкиматеријали
По ли сти рен 10  – 50 5,0
По ли у ре тан ска пе на, твр да, IPN 28  – 55 3,0

3.3.4 Про ра чун ди фу зи је во де не па ре и про ра чун ису ше ња 
За по тре бе по јед но ста вље ног про ра чу на (Glaser-ов по сту-

пак) усва ја ју се сле де ће вред но сти:
За пе ри од кон ден за ци је: 
ЗонаА  – об у хва та ме ста за ко ја је спољ на про јект на тем пе ра-

ту ра (пе ри од гре ја ња) из но си до θH,e= -15 оC, тем пе ра ту ра спољ-
њег ва зду ха за про ра чун кон ден за ци је из но си θе= -5 оC, ре ла тив на 
вла жност спољ њег ва зду ха из но си φе = 90%, ре ла тив на вла жност  
и тем пе ра ту ра уну тра шњег ва зду ха усва ја се пре ма про јект ним 
усло ви ма с об зи ром на на ме ну објек та / про сто ри је, или са вред-
но шћу φi = 55%, тра ја ње пе ри о да кон ден за ци је из но си 60 да на; 

ЗонаБ  – об у хва та ме ста за ко ја је спољ на про јект на тем пе ра-
ту ра (пе ри од гре ја ња) ни жа од θH,e = -15 оC, тем пе ра ту ра спољ њег 
ва зду ха из но си θе = -10 оC, ре ла тив на вла жност спољ њег из но си 
φе = 90%, ре ла тив на вла жност и тем пе ра ту ра уну тра шњег ва зду ха 
усва ја се пре ма про јект ним усло ви ма с об зи ром на на ме ну објек та 
/ про сто ри је, или са вред но шћу φi = 55%, тра ја ње пе ри о да кон ден-
за ци је из но си 60 да на. 

Спољ не про јект не тем пе ра ту ре за пе ри од гре ја ња од ре ђе не 
су та бе лом 3.3.4.1. За ме ста ко ја ни су об у хва ће на Та бе лом 3.3.4.1, 
усва ја ју се по да ци ко ји су на ве де ни за нај бли жу ло ка ци ју. 

За пе ри од ису ше ња: до зво ље но тра ја ње ису ше ња из но си 90 
да на за ме ста ко ја при па да ју ЗониА, а 60 да на за ме ста ко ја при па-
да ју ЗониБ. Тем пе ра ту ре и ре ла тив не вла жно сти ва зду ха из но се θi 
= θе = 18 оC, φi = φе  = 65%. 

Та бе ла 3.3.4.1  – Спољ не про јект не тем пе ра ту ре, θH,e [
oC], за 

ме ста у Ре пу бли ци  Ср би ји

MЕСТO θH,e MЕСТO θH,e

Ба нат ски Кар ло вац -13,2 Ко па о ник -20,1
Бе о град -12,1 Ле ско вац -17,4
Бе чеј -15,8 Ло зни ца -13,7
Ва ље во -14,4 Ниш -14,5
Вра ње -15,3 Но ви Сад -14,8
Вр шац -15,4 Пећ -18,1
Ве ли ко Гра ди ште -14,1 По же га -18,3
Ди ми тров град -15,8 При зрен -18,4
За је чар -17,5 При шти на -19,8
Зла ти бор -16,0 Сје ни ца -23,7
Зре ња нин -14,8 Сом бор -15,1
Ки кин да -15,3 Срем ска Mитровица -15,0
Кра ље во -14,7 Сур чин  – Бе о град -13,0
Кру ше вац -16,2 Цр ни Врх -18,5
Кра гу је вац -15,0 Ћу при ја -15,2

За згра де са кли ма ти за ци јом или са ве ћим осло ба ђа њем во де-
не па ре до зво ље но вре ме ису ше ња од ре ђу је се на осно ву ка рак те-
ри сти ка про це са  – уну тра шњих ми кро кли мат ских усло ва , али не 
сме да бу де ду же од: 90 да на (у ЗониА), од но сно 60 да на (у ЗониБ).

3.4 То плот на за шти та и гу би ци то пло те  – ме тод про ра чу на

3.4.1 Ко е фи ци јент про ла за то пло те гра ђе вин ског еле мен та,  
U [W/(m2K)]

Ко е фи ци јент про ла за то пло те гра ђе вин ског еле мен та, U [W/
(m²×K)], про ра чу на ва се, у оп штем слу ча ју  – за гра ђе вин ски еле-
мент јед но став не хе те ро ге но сти, са гла сно стан дар ду SRPS EN ISO 
6946, на сле де ћи на чин:

Вре дн ос ти Rsi и Rse наведене су у т абели 3 . 4. 1. 1.  Вредн ост 
 коефиц иј ент а  топлотне проводљивости, λm [  W/(m×K )],  m-тог  сл-
оја елемента,  дебљине d [m],  у сваја се према табели  3 .4 .1.2,  и ли  
с е доказује  испитив ањ ем у скл аду  с а важећи м  ст андардима  и 
 прописима. 



 Табела  3. 4.1.1  :  Отпор прелазу  то плоте и  Fxi   вредн ости
Топл отни пр от ок ка с пољњој  с ред ини, пре ко  грађе ви нс ког ел емента  одређе но г тип а О тпор прелазу топл оте, у  m² ×K /W Фак то р  ко рекције  

температуре, FxiRsi Rse Rsi+Rse
Грађевинскиелементикојисеграничесаспољнимваздухом

Спољни зид
 невентилисан
 вентилисан

0,13
0,13

0,04
0,13

0,17
0,26

1,0
1,0

Равни кровови:

 невентилисано
 вентилисано

0,10
0,10

0,04
0,10

0,14
0,20

1,0
1,0

Међуспратна конструкција изнад отвореног пролаза:
                                        невентилисано
                                 вентилисано

0,17
0,17

0,04
0,17

0,21
0,34

1,0
1,0

Коси кровови:
 невентилисани
 вентилисани

0,10
0,10

0,04
0,10

0,14
0,20

1,0
1,0

Грађевинскиелементикојисеграничесанегрејанимпросторима
Зид ка негрејаном простору 0,13 0,13 0,26 0,5
Међуспратна конструкција ка негрејаном кровном простору 0,10 0,10 0,20 0,8
Међуспратна конструкција изнад негрејаног простора 0,17 0,17 0,34 0,5
Зид ка негрејаној зимској башти (стакленику), са спољним застакљењем зимске баште:
 Једноструко стакло,   U > 2,5 W/(m²×K)
 Изолационо стакло,   U ≤ 2,5 W/(m²×K)
 Побољшано стакло,   U ≥ 1,6 W/(m²×K)

0,13 0,13 0,26
0,7
0,6
0,5

Грађевинскиелементиуконтактусатлом
зид у тлу, или делимично укопан 0,13 0,0 0,13 0,6
под на тлу 0,17 0,0 0,17 0,5
Међуспратна конструкција у тлу 0,10 0,0 0,10 0,6

Грађевинскиелементиизмеђудвагрејанапростораразличитетемпературе
Зид између зграда, зид који раздваја просторе различитих корисника, или зид ка грејаном степеништу 0,13 0,08 0,21 0,8
Међуспратна конструкција која раздваја простор између различитих корисника 0,10 0,08 0,18 0,8

Табела 3.4.1.2  – Хигротермичке особине грађевинских материјала и производа

Материјал / производ
Густина,

ρ
kg/m3

Специфична
топлота,

c
J/(kg×K)

Топлотна
проводљивост,

λ
W/(m×K)

Релативни коефицијент 
дифузије водене паре,

μ

I ЗИДОВИ

1. Пуна опека (шупљикавост 0 до 15 %) 1 800 920 0,76 12
1 600 920 0,64 9
1 400 920 0,58 7
1 200 920 0,47 5

2. Шупљи блокови и и шупља опека (густина заједно са отворима) 1 400 920 0,61 6
1 200 920 0,52 4

3. Порозна опека 800 920 0,33 2,5
4. Клинкер опека, пуна клинкер опека, шупља 1 900 880 1,05 35

1 700 880 0,79 30
5. Блокови од електрофилтерског пепела 1 500 920 0,58 5

1 300 920 0,47 4
6. Силикатна пуна опека 2 000 920 1,10 20

1 800 920 0.99 16
1 600 920 0.79 13

7. Силикатна шупља опека (густина заједно са отворима) 1 400 920 0,70 7
1 200 920 0,56 4

8. Поролит 1 200 920 0,52 4
9. Термо шљакоблок (густина заједно са отворима) 1 600 920 0,64 4

1 400 920 0,58 4
1 200 920 0,52 4

10. Блокови од поробетона 440 860 0,13 5
460 860 0,14 5
500 860 0,16 5
650 860 0,18 5

11. Блокови од гас бетона 800 1 050 0,35 7
600 1 050 0,27 5

12. Пуни блокови од лаког бетона 1 000 840 0,47 4
1 200 840 0,52 5
1 400 840 0,64 7
1 600 840 0,80 9

13. Бетонски блокови са отворима у два реда од лаког бетона (густина без 
отвора)

1 000 1 050 0,44 2
1 200 1 050 0,49 3
1 400 1 050 0,56 4



Материјал / производ
Густина,

ρ
kg/m3

Специфична
топлота,

c
J/(kg×K)

Топлотна
проводљивост,

λ
W/(m×K)

Релативни коефицијент 
дифузије водене паре,

μ

14. Исто као 13, отвори у три реда (густина без отвора) 1 400 1 050 0,49 5
1 600 1 050 0,56 6

15. Зид од природног камена 2 000 920 1,16 22
16. Бетонски шупљи блокови са отворима у три реда (густина заједно са отворима) 1 600 960 0,74 10
17. Порозна опека 0,22-0,35

II МАЛТЕРИ
18. Кречни малтер 1 600 1 050 0,81 10
19. Подужни кречни малтер 1 700 1 050 0,85 15

1 800 1 050 0,87 20
1 900 1 050 0,99 25

20. Цементни малтер 2 100 1 050 1,40 30
  Цементни естрих 2 200 1 050 1,40 30
21. Пигментни фасадни малтер 1 850 1 050 0,70 15
22. Цементни малтер + латекс
 (синтетички додаци) 1 900 1 050 0,70 30
23. Гипсани и кречно гипсани малтер 1 500 920 0,70 9
 Лаки гипсани малтер 1 000 920 0,47 4
24. Перлит малтер 500 1 050 0,13 4
 Топлотноизолациони малтер 600 920 0,19 6
 Гипсани малтер на трсци 1 000 920 0.47 3
 Гипсани малтер на рабиц мрежи 1 200 920 0,58 4

III ПРИРОДНИ КАМЕН И ЗЕМЉА
25. Гранит, кристаласти шкриљац 2 600 до 2 800 920 3,5 65
26. Густи кречњак, доломит, мермер 2 600 до 2 850 920 2,3 до 3,5 65
27. Пешчар, аморфни кречњак 2 600 920 1,7 50
28. Песак и ситни шљунак 1 500 до 2 000 840 1,2 до 1,7 15
29. Зарасло земљиште, хумус 1 500 до 2 000 840 1,5 до 2,6 50

IV МАТЕРИЈАЛИ ИСПУНА И НАСИПНИ МАТЕРИЈАЛИ
30. Песак, суви 1 800 840 0,58 1,4
31. Шљунак, суви 1 700 840 0,81 1,5
32. Уситњена опека 800 840 0,41 1,3
33. Уситњена плута 50 840 0,04 1,1
34. Перлит, насут 100 840 0,05 1,3
35. Керамзит, насут 400 840 0,22 1,3
36. Пиљевина 250 2 090 0,09 1,2
37. Насута земља (влажна) 1 700 840 2,1

V БЕТОНИ
38. Бетони са каменим агрегатима 2 500 960 2,33 90

2 400 960 2,04 60
2 200 960 1,51 30
2 000 960 1,16 22
1 800 960 0,93 15

39. Керамзит бетон 1 400 1 000 0,58 10
1 200 1 000 0,47 6
1 000 1 000 0,38 4
800 1 000 0,29 3

40. Парени, гас бетони 800 1 050 0,29 7
600 1 050 0,23 5
500 1 050 0,19 3
400 1 050 0,14 2

41. Бетон од уситњене опеке 1 600 920 0,76 6
1 400 920 0,58 4
1 200 920 0.47 3

42. Шљакобетон 1 600 960 0,76 5
1 400 960 0,58 4
1 200 960 0,47 3

VI МАТЕРИJАЛИ ЗА ОБЛАГАЊА
43. Гипс  – картонске плоче
 - до 15 mm 900 840 0,21 12
 - до 18 mm 900 840 0,23 8
44. Пуне гипсане плоче 1 400 840 0,70 12

1 200 840 0,58 8,5
1 000 840 0,47 6

45. Гипсане плоче са пуњењем, отворима или порозне 800 840 0,35 4
600 840 0,29 3

46. Клинкер плочице 1 900 920 1,05 100



Материјал / производ
Густина,

ρ
kg/m3

Специфична
топлота,

c
J/(kg×K)

Топлотна
проводљивост,

λ
W/(m×K)

Релативни коефицијент 
дифузије водене паре,

μ

47. Плочице од опеке 1 800 920 0,79 20
48. Фасадне плоче, глазиране 1 800 920 0,92 300
49. Керамичке плочице
  – зидне, глазиране 1 700 920 0,87 200
  – подне, неглазиране 2 300 920 1,28 200
50. Керамички мозаик
  – 50 mm x 50 mm  – 16 % фуге 140
  – 20 mm x 20 mm  – 21 % фуге 1 900 880 0,99 100
  – 12 mm x 12 mm  – 26 % фуге 90
51. Стаклени мозаик
  – 20 mm x 20 mm  – 20 % шупљина 2 300 840 0,70 150
52. Линолеум 1 200 1 880 0,19 500
53. Гума 1 000 1 470 0,16 10 000
54. Унапред израђени бетонски  елементи 2 500 960 2,33 90

2 400 960 2,04 70
55. Лаки бетонски елементи 1 200 920 0,47 10
56. Плоче од густог кречњака, доломита и мермера 2 650 до 2 850

880 2,33 65
 Плоче од пешчара 2 600 880 2,33 50
57. Прозорско стакло 2 500 840 0,81 10 000
58. Армирано стакло 2 600 840 0,44 100 000
59. Шупљи стаклени блокови 1 100 840 0,44 4 000
60. Дрво
  – храст 700 до 800 2 090 до 2 510 0,21 40 до 60
  – смрека, бор 500 до 600 2 090 0,14 70
61. Водоотпорне панелне плоче 600 2 090 0,12 60
  – тешке, за спољње облагање 620 2 090 0,13 60
 - лакше, за унутрашње облагање 400 2 090 0,08 30
62. Водоотпорне шпер плоче 660 2 090 100
  – за унутрашње облагање 550 2 090 0,14 60
63. Иверне плоче
  – тврде 1 000 1 880 0,12 17
  – меке 400 2 090 0,058 6

300 2 090 0,052 3
200 2 090 0,047 2

64. Иверне плоче, пресоване 600 2 090 0,099 60
65. Плоче од дрвене вуне (изолит, хераклит и сл.)
  – дебљине 15 mm 550 2 010 0,140 11
  – дебљине 25 mm 500 1 670 0,099 8
  – дебљине 35 mm 450 1 670 0,093 6
  – дебљине 50 mm 400 1 670 0,081 5
66. Папирнате тапете 600 1 340 0,15 5
  – периве 700 1 340 0,15 10
  – пластичне 700 1 250 0,20 3 000
67. Битумен 1 100 1 050 0,17 1 200
68. Асфалт 2 100 1 050 0,70 2 500
  – асфалт, 20 mm 1 900 1 050 0,70 2 000
69. Битуменска лепенка 1 100 1 460 0,19 2 000
70. ПВЦ, хомогени 1 400 960 0,23 10 000
71. ПВЦ, на филцу 800 960 0,12 3 000
72. Подне облоге  – теписи
  – напети тафтинг 250 1 230 0,070 1,5
  – лепљени тафтинг 270 1 230 0,081 10
  – игласти фил, лепљен 300 1 460 0,090 10
73. Даске за под 520 1 670 0,140 15
74. Паркет 700 1 670 0,21 15
75. Тврде плоче од дрвених влакана 900 1 670 0,19 70
76. Полиетиленске фолије 1 000 1 250 0,19 80 000
77. ПВЦ фолија, мека 1 200 960 0,19 42 000
78. Битуменска трака са улошком алуминијске фолије дебљине
 0,1 mm

900 1 460 0,19 100 000
 0,2 mm 950 1 460 0,19 150 000
79. Битуменске траке, варене,
 дебљине 5 mm,
 са алуминијском фолијом 0,2 mm 1 000 1 460 0,19 140 000
80. Кровна лепенка 1100 1460 0,19 2000



Материјал / производ
Густина,

ρ
kg/m3

Специфична
топлота,

c
J/(kg×K)

Топлотна
проводљивост,

λ
W/(m×K)

Релативни коефицијент 
дифузије водене паре,

μ

81. Вишеслојни битуменски премаз, армиран у једном слоју  – 10 mm 1 100 1 460 0,17 10 000
82. Вишеслојна битуменска хидроизолација дебљине 13 до 16 mm 1 100 1 460 0,19 14 000
 Вишеслојна битуменска хидроизолација на перфорираној лепенки 1 200 1 460 0,19 14 000
83. ПВЦ кровне траке, меке 1 200 960 0,19 20 000
84. ПИБ (полиизобутил) траке 1 600 960 0,26 300 000
85. ЦР (хлоропрен-каучук) траке 1 300 1 000 0,23 100 000
86. ЦСМ (хлоросулфидни полиетилен) траке 1 500 1 000 0,30 80 000
87. ЕПДМ (етилен-пропилен-каучук) траке 1 200 1 040 0,30 100 000
88. Цреп 1 900 880 0,99 40
89. Плоче од шкриљаца 2 800 820 2,90 120
X МЕТАЛИ
90. Челик 7 800 460 53,5
  – ливени челик 7 200 500 46,5 600 000
91. Алуминијумска фолија          0,10 600 000
                                                0,15 2 700 940 203 700 000
                                                       0,20 800 000
92. Бакарна фолија                       0,10 9 000 380 380 700 000
                                                       0,15 800 000
93. Олово 11 500 130 35
94. Цинк 7 100 390 110

XI ТОПЛОТНОИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ

95. Стаклена вуна

14 840 0,038 1
23 840 0,034 1
30 840 0,032 1
60 840 0,032 1
80 840 0,034 1

96. Камена вуна

30 840 0.038 1
80 840 0.034 1
100 840 0,033 1
160 840 0,037 1
180 840 0,039 1

97. Стаклена пена 145 840 0,056 10 000
98. Плута, експандирана, импрегнирана 120 1 670 0,041 10

160 1 670 0,044 22
99. Плоче од прошивене трстике 800 1 260 0,046 2
100. Плоче од пресоване сламе (страмит) 350 1 470 0,098 3
101. Бетон са додатком пиљевине 550 1 465 0,14 5

800 1 465 0,24 10
102. Синтетичке плоче од вишеслојног полиестера 1 400 1 590 0,19 50 000

1 500 1 090 0,23 50 000
103. Плоче од акрилне смоле 1 180 1 000 0,19 8 000
104. ПВМД и ПВЦ плоче 1 400 960 0,21 16 000
105. Полистиренске плоче (у блоковима) 15 1 260 0,041 25

20 1 260 0,041 35
25 1 260 0,041 40
30 1 260 0,041 45

106. Полистирен, израђен у калупина 20 1 260 0,041 40
25 1 260 0,041 50
30 1 260 0,041 60

107. Фенолне плоче, резане из блокова 40 1 260 0,041 35
60 1 260 0,041 40

108. Полиуретанске плоче,
 Изрезане из блокова

30 1 380 0,035 40
40 1 380 0,035 50

109. ПВЦ плоче 50 1 260 0,041 200
110. Уреа плоче 15 1 260 0,040 3
111. Екструдирани полистирен (XПС)
 До дебљине 80 mm, са глатком  површином 33 1500 0,035 50
 До дебљине 80 mm, са брушеном површином 33 1500 0,035 120
 Изнад дебљине 80 mm, са глатком површином 33 1500 0,038 50
 Изнад дебљине 80 mm, са брушеном површином 33 1500 0,038 120
112. Вуна овце 20 900 0,040 1
113. Кокосова влакна 100 1600 0,045 1
114. Влакнасте дрвене плоче 190 2000 0,045 10
115. Топлотноизолациони малтер 0,09-0,25 8-10
116. Целулозна влакна 85 1800 0,040 1
117. Памук 20 840 0,040 1



Материјал / производ
Густина,
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μ

118. Перлитне плоче 150 1000 0,060 5
119. Дувано стакло 140 1100 0,060 ¥
120. Полиуретанска пена 15 1500 0,025 30

80 1500 0,040 100
121. Перлитни насип 90 1000 0,055 3

Највеће допуштене вредности коефицијената пролаза топлоте, Umax[W/(m2×K)], елемената термичког омотача зграде, односно еле-
мената између две суседне термичке зоне, садржане су у табели 3.4.1.3. Ове вредности се примењују и на унутрашње грађевинске 
конструкције које се граниче са просторијама у којима је температура ваздуха при пројектној температури спољњег ваздуха (период 
грејања) мања од 12 ºC.

Прорачунска вредност коефицијента пролаза топлоте, U [ W/(m2×K)], мора да буде мања (или једнака) Umax[ W/(m2×K)]: U £ Umax [ 
W/(m2×K)]. 

Табела 3.4.1.3  – Највеће дозвољене вредности коефицијента пролаза топлоте, Umax[W/(m2×K)], за елементе термичког омотача зграде
Опис елемента / система Постојећа зграда

Umax  
[W/(m2×K)]

Нова зграда
Umax  

[W/(m2×K)]
Елементи и системи у контакту са спољним ваздухом

1. Спољни зид  0,40 0,30
2.  Зид на дилатацији (између зграда) 0,50 0,35
3. Зидови и међуспратне конструкције између грејаних просторија различитих јединица, различитих корисника 
или власника

0.90 0.90 

4. Раван кров изнад грејаног простора 0,20 0,15
5. Раван кров изнад негрејаног простора 0,40 0,30
6. Коси кров изнад грејаног простора 0,20 0,15
7. Коси кров изнад негрејаног простора 0,40 0,30
8. Међуспратна конструкција изнад отвореног пролаза 0,30 0,20
9.  Прозори, балконска врата грејаних просторија и грејане зимске баште 1,50 1,50
10. Стаклени кровови, изузимајући зимске баште, светлосне куполе 1,50 1,50
11. Спољна врата 1,60 1,60
12. Излози 1,80 1,80
13. Стаклене призме 1,60 1,60

Унутрашње преградне конструкције
14.  Зид према грејаном степеништу 0,90 0,90
15.  Зид према негрејаним просторима 0,55 0,40
16. Међуспратна конструкција испод негрејаног простора 0,40 0,30
17. Међуспратна конструкција изнад негрејаног простора 0,40 0,30

Конструкције у тлу (укопане, или делимично укопане)
18. Зид у тлу  0,50 0,35
19. Под на тлу 0,40 0,30
20. Укопана међуспратна конструкција 0,50 0,40
Напомена1: За елементе  – системе панелног (подног, зидног, плафонског) грејања морају се применити одговарајући стандарди и технички услови прописани тим стандар-
дима.
Напомена2: Вредности наведене за постојећу зграду односе се на највеће допуштене вредности после реновирања, санација, реконструкција.

Вредности U [ W/(m2×K)] прорачунавају се у складу са стан-
дардом SRPS EN ISO 13789 и посебним стандардима: за нетранс-
парентне грађевинске елементе, изузев подова и зидова у тлу и зид 
 – завеса, у складу са стандардом SRPS EN ISO 6946; за подове и 
зидове у тлу у складу са стандардом SRPS EN ISO 13370; за грађе-
винске елементе типа прозора, балконских врата и ролетни у скла-
ду са стандардом SRPS EN ISO 10077-1 и SRPS EN ISO 10077-2; 
за зид  – завесе у складу са стандардом SRPS EN 13947; за стакла у 
складу са стандардима SRPS EN 673 и SRPS EN 410; за елементе 
за зидање зиданих зидова и зидане зидове, у складу са стандардом 
SRPS EN 1745. 

Коефицијент пролаза топлоте транспарентног грађевинског 
елемента (спољна грађевинска столарија: спољни прозори и бал-
конска врата; кровни прозори), Uw[W/(m²×K)], одређује се прора-
чуном, сагласно стандарду SRPS EN ISO 10077-1:

Про ра чун ске вред но сти Ug (ста кло), Uf (оквир) и ψg (фак тор 
ко рек ци је тем пе ра ту ре  – спој ста кло/оквир), на ве де не су у та бе ла-
ма 3.4.1.4, 3.4.1.5, 3.4.1.6, 3.4.1.7, и 3.4.1.8.

Ове вред но сти се мо гу од ре ди ти и на сле де ћи на чин:
а) про ра чу ном, у скла ду са стан дар ди ма SRPS EN ISO 10077-

2 (оквир), SRPS EN 410 (ста кло) и SRPS EN 673 (ста кло);
б) ис пи ти ва њем про зо ра истог са ста ва и ме ра, у скла ду са ва-

же ћим стан дар ди ма и про пи си ма.
Вред но сти Ug (ста кло) и Uf (оквир) од но се се на ко е фи ци јент 

про ла за то пло те без ути ца ја то плот ног мо ста. То плот ни мо сто ви у 
тран спа рент ним гра ђе вин ским еле мен ти ма се до дат но об ра чу на-
ва ју и по ти чу од: спо ја ста кло-ста кло у тер мо и зо ла ци о ном ста клу 
(раз ли чи та ре ше ња: алу ми ни јум ска спој ни ца, син те тич ка спој ни-
ца, спе ци јал но тер мич ки по бољ ша на спој ни ца); спо ја ста кло  – ок-
вир; спо ја оквир  – гра ђе вин ска кон струк ци ја (уград ња). 

Вред но сти ко е фи ци је на та про ла за то пло те про зо ра без тер-
мо и зо ла ци о ног ста кла („ста кло па ке ти”) усва ја ју се са вред но сти-
ма: Uw = 3,5 W/(m2×K) (за про зо ре кри ло на кри ло); Uw = 5,0 W/
(m2×K) (за про зо ре са јед но стру ким ста клом). 

Та бе ла 3.4.1.4  – То плот на свој ства тран спа рент них гра ђе вин-
ских еле ме на та  – СТА КЛО

Тип ста кла Ug

W/(m²×K)
g

јед но стру ко, 6 mm 5,8 0,83
2-стру ко, про зир но, 6-8-6 mm 3,2 0,71
2-стру ко, про зир но, 4-12-4 mm 3,0 0,71



Тип ста кла Ug

W/(m²×K)
g

2-стру ко, про зир но, 6-12-6 mm 2,9 0,71
2-стру ко, про зир но, 6-16-6 mm 2,7 0,72
3-стру ко, про зир но, 6-12-6-12-6 mm 1,9 0,63
2-стру ко, ни ско е ми си о но, 4-12-4 mm  (ва здух) 1,6 0,63
2-стру ко, ни ско е ми си о но, 4-16-4 mm  (ва здух) 1,5 0,61
2-стру ко, ни ско е ми си о но, 4-15-4 mm (Ar) 1,3 0,61
2-стру ко, ни ско е ми си о но, 4-12-4 mm (Kr) 1,1 0,62
2-стру ко, ни ско е ми си о но, 4-12-4 mm(Xe) 0,9 0,62
3-стру ко, ни ско е ми си о но, 4-8-4-8-4 mm (Kr) 0,7 0,48
3-стру ко, ни ско е ми си о но, 4-8-4-8-4 mm (Xe) 0,5 0,48
2-стру ко, ре флек ту ју ће, 6-15-6 mm (Ar) 1,3 0,25  – 0,48
2-стру ко, ре флек ту ју ће, 6-12-4 mm (Ar) 1,4 0,27  – 0,44

Та бе ла 3.4.1.5: Ко е фи ци јент про ла за то пло те окви ра  – др ве ни 
оквир
де бљи на df

mm
Uf

W/(m²×K)
ме ко др во (500 kg/m³),

λ = 0,13 W/(m×K)
твр до др во (700 kg/m³),

λ = 0,18 W/(m×K)
30 2,3 2,7
50 2,0 2,4
70 1,8 2,0
90 1,6 1,8
110 1,4 1,6

Taбела 3.4.1.6: Ко е фи ци јент про ла за то пло те окви ра  – PVC-
оквир

Ма те ри јал Тип окви ра  – про фил Uf
W/(m²×K)

PVC-шупљи профили
2-ко мор ни 2,2
3-ко мор ни 1,7  – 1,8
5-ко мор ни 1,3  – 1,5
6-ко мор ни 1,2  – 1,3

Taбела 3.4.1.7: Ко е фи ци јент про ла за то пло те окви ра  –  ме тал-
ни оквир
Вр ста ме тал ног окви ра Uf

W/(m²×K)
че лич ни, са тер мич ким пре ки дом 4,0
че лич ни, без тер мич ког пре ки да 6,0
алу ми ни јум ски, са тер мич ким пре ки дом 2,8  – 3,5
алу ми ни јум ски, по бољ ша ни 1,4  – 1,5
спе ци јал ни си сте ми про фи ла за па сив не ку ће 0,7  – 0,8

Taбела 3.4.1.8: Ко е фи ци јен ти ко рек ци је  – фак тор ко рек ци је 
тем пе ра ту ре за то плот не мо сто ве из ме ђу окви ра и ста кла

Ко е фи ци јент ко рек ци је, ψg
2-стру ко  

и ви ше стру ко  
ста кло, без сло ја  
за по бољ ша ње

2-стру ко  
и ви ше стру ко ста кло,  

са сло јем  
за по бољ ша ње

Др ве ни и PVC  –окви ри 0,04 0,06
Ме тал ни окви ри, са пре ки ну тим то-
плот ним мо стом

0,06 0,08

Ме тал ни окви ри, без пре ки ну тог то-
плот ног мо ста

0,00 0,02

3.4.2 Гу би ци то пло те
3.4.2.1 Ко е фи ци јент тран сми си о ног гу бит ка то пло те, HT[W/K]

Ко е фи ци јент тран сми си о ног гу бит ка то пло те згра де (или де-
ла згра де), HT[W/K], из ра чу на ва се по обра сцу:

 Fxi - ф ак то р  корекције темп ер ату ре за i-ти грађ евински ел-
емент,  који  с е усваја према Табе ли  3. 4.1.1 овог правилника;

Ui   [ W/(m²×K) ]   – кое фиц ијент пролаз а  топ лоте i-т ог 
 грађев ин ск ог елемента, повр шин е  Ai [m

2 ].

 Транс ми сиони то плотни губ итак зг раде (или дел а  зград е) 
у след у тиц аја топл отн их мост ов а у тер мичком омо тачу зг раде 
(или дела згр ад е), HTB [W/K], износи:

A [m2]  – збир на по вр ши на спољ них гра ђе вин ских еле ме на та 
(тер мич ки омо тач објек та  – спољ не ме ре);

Усва ја се вред ност ΔUTB= 0,10 W/(m²×K). 
Уко ли ко је ути цај то плот них мо сто ва већ узет у об зир при 

про ра чу ну ко е фи ци јен та про ла за то пло те U, гра ђе вин ског еле мен-
та, гра нич на по вр ши на кроз ко ју се то пло та пре но си А, код ува-
жа ва ња ути ца ја то плот ног мо ста мо же се ума њи ти за по вр ши ну 
гра ђе вин ског еле мен та за ко ји је ко е фи ци јент про ла за то пло те на 
тај на чин од ре ђен. Тран сми си о ни то плот ни гу би так услед ути ца ја 
то плот ног мо ста, HTB [W/K], та да из но си:

Acor  [ m
2]  – з бирна п ов рши на спољн их  г рађевинс ких ел емената 

( спољни о мо тач обје кт а) , умањ ен а з а површи не  г рађевинс ких 
елем ен ат а  за ко ј е  су  из рачуна ти  коеф ици јенти прол аз а топл оте  са 
укљ уче ни м топлотним мост о ви ма .

3.4. 2. 2  Ко е фиције нт  венти лац ионог г убитка топ лоте зг раде  
(или дела зг р ад е) , HV[W/ K] 

 Ко е фиције нт  венти лац ионог г убитка топ лоте зг раде (или 
дела зг ра де ),  HV[W/K], из рачунава се по обрасцу: 

V  – за пре ми на гре ја ног про сто ра [m3];
n  – број из ме на ва зду ха на час [h-1]

Та бе ла 3.4.2.1  – Број из ме на ва зду ха на час у за ви сно сти од 
за кло ње но сти и кла се зап ти ве но сти згра де (пре ма SRPS EN ISO 
13789)  – Стам бе не згра де са ви ше ста но ва и при род ном вен ти ла-
ци јом

Број из ме на ва зду ха 
n [h-1]

Број из ме на ва зду ха 
n [h-1]

Из ло же ност фа са де ве тру Ви ше од јед не фа са де Са мо јед на фа са да
Зап ти ве ност Ло ша Сред ња До бра Ло ша Сред ња До бра
Отво рен по ло жај згра де 1,2 0,7 0,5 1,0 0,6 0,5
Уме ре но за кло њен по ло жај 0,9 0,6 0,5 0,7 0,5 0,5
Ве о ма за кло њен по ло жај 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Та бе ла 3.4.2.2  – Број из ме на ва зду ха на час у за ви сно сти од 
за кло ње но сти и кла се зап ти ве но сти згра де (пре ма SRPS EN ISO 
13789)  – По је ди нач не по ро дич не ку ће са при род ном вен ти ла ци јом

Број из ме на ва зду ха n [h-1]
Зап ти ве ност Ло ша Сред ња До бра
Отво рен по ло жај згра де 1,5 0,8 0,5
Уме ре но за кло њен по ло жај 1,1 0,6 0,5
Ве о ма за кло њен по ло жај 0,76 0,5 0,5

3.4.2.3 Спе ци фич ни тран сми си о ни гу би так то пло те згра де  
(или де ла згра де), H‘T[W/(m2×K)]

Спе ци фич ни тран сми си о ни гу би так то пло те згра де (или де ла 
згра де), H‘T[W/( m2×K], из ра чу на ва се по обра сцу:



На јв ећи  допушт ени  с п ецифи чни  транс ми сиони топлот ни 
 губита к кроз т ермички омотач зграде, H’T [W/(m2 ×K)],  у сваја се 
према таб ел и 3.4.2.3.1:

Таб ел а 3.4 .2 .3. 1  – Нај ве ће допу шт ене  вреднос ти  сп е цифичн их  
т рансм иси оних губитака топлоте, H’T,max  [W /(m2×K)],  у  завис но сти 
од  фактора об лика зг раде (ил и дела  з граде)

Faktor ob lika   
A/Ve (m

- 1)
Нестам бене згр аде  са  уделом  

т ра нспарентних пов рш ина 
≤ 3 0%

и стамбене згра де
H’T  (W/m2K )

Нестамб ене згра де  са 
у делом  тр ан спарентних 

површина > 30%
H’T (W/m2K)

≤ 0.2 1.05 1.55
0.3 0.80 1.15
0.4 0.68 0.95
0.5 0.60 0.83
0.6 0.55 0.75
0.7 0.51 0.69
0.8 0.49 0.65
0.9 0.47 0.62
1.0 0.45 0.59

>1.05 0.44 0.58

3.4.2.4 Укупни запремински губици топ лоте  уну тар  терми чк ог 
ом ота ча, qV  [W/m3] 

У купни з ап ремински губици топ лоте  уну тар  терми чк ог ом-
ота ча, qV  [W/m3] , т рансмис ио ни и вентилациони,  изр ач у навају с е 
 по  о б расцу: 

ПРИ ЛОГ 4 

Тех нич ки зах те ви за по сти за ње  
енер гет ске ефи ка сно сти згра да

4.1. Тех нич ким зах те ви ма за по сти за ње енер гет ске ефи ка сно-
сти згра да на ро чи то се од ре ђу ју сле де ћи па ра ме три:

1) ори јен та ци ја и функ ци о нал ни кон цепт згра де:
(1) ори јен та ци ју и функ ци о нал ни кон цепт згра де про јек то ва-

ти та ко да се мак си мал но ис ко ри сте при род ни и ство ре ни усло ви 
ло ка ци је (сун це, ве тар, зе ле ни ло); 

(2) по ста ви ти згра де та ко да про сто ри је у ко ји ма се бо ра ви 
то ком да на бу ду ори јен ти са не пре ма ју гу у ме ри у ко јој ур ба ни-
стич ки усло ви то до зво ља ва ју.

2) об лик згра де ко јим се обез бе ђу је енер гет ски нај е фи ка сни-
ји од нос по вр ши не и за пре ми не омо та ча згра де у од но су на кли-
мат ске фак то ре ло ка ци је, окру же ње (при род но и ство ре но) и на-
ме ну згра де;

3) то плот но зо ни ра ње згра де про јек то ва ти то плот но зо ни ра-
не згра де, од но сно, гру пи са ти про сто ри је у згра ди у скла ду са њи-
хо вим тем пе ра тур ним зах те ви ма; зо не са ви шим тем пе ра тур ним 
зах те ви ма про јек то ва ти та ко да мо гу мак си мал но да ис ко ри сте 
при род не по тен ци ја ле ло ка ци је (сун це, ве тар, зе ле ни ло);

4) на чин ко ри шће ња при род ног осве тље ња и осун ча ња:
(1) мак си ми зи ра ти упо тре бу при род ног осве тље ња уз омо-

гу ћа ва ње па сив них до би та ка то плот не енер ги је зи ми од но сно за-
шти те од пре гре ва ња ле ти аде кват ним за сен че њем (фор ма објек та 
или си сте ми за сен че ња); 

(2) то плот на енер ги ја ко ја кроз за ста кље не по вр ши не ула зи 
у про сто ри ју тре ба да се огра ни чи у лет њем да ну (ка да сем ди фу-
зног по сто ји и ди рект но сун че во зра че ње). 

5) оп ти ми за ци ја си сте ма при род не вен ти ла ци је:
(1) отво ре на згра ди, као што су про зо ри, вра та, ка на ли за 

вен ти ла ци ју, про јек то ва ти та ко да гу би ци то пло те у зим ском пе-
ри о ду и то плот но оп те ре ће ње у лет њем пе ри о ду бу де што ма ње; 

(2) ка да год је то мо гу ће, отво ре кон ци пи ра ти та ко да се мак-
си ми зи ра па сив но (при род но) ноћ но хла ђе ње у лет њем пе ри о ду.

6) оп ти ми за ци ја струк ту ре згра де
(1) пре ма по тре ба ма и на ме ни згра де ко ри сти ти тер мич ку ма-

су за оства ри ва ње то плот ног ком фо ра у зим ском и лет њем пе ри о-
ду; тер мич ка ма са тре ба да по ве ћа ва тер мич ку инер ци ју објек та, 
осим за објек те са крат ко трај ним ко ри шће њем; 

(2) при ме ни ти ви сок ква ли тет то плот не изо ла ци је це ло куп-
ног тер мич ког омо та ча;

(3) из бе га ва ти то плот не мо сто ве; 
(4) ода би ром вр сте ма те ри ја ла и бо јом ма те ри ја ла ми ни ми зи-

ра ти по ја ву то плот них остр ва.
7) ко ри шће ње па сив них и ак тив них си сте ма у за ви сно сти од 

ти па згра де, струк ту ру и омо тач кон ци пи ра ти та ко да се мак си мал-
но ко ри сте па сив ни и ак тив ни со лар ни си сте ми и обез бе ди за шти-
та од пре гре ва ња; 

8) ко ри шће ње во да  – из вр ши ти ана ли зу мо гућ но сти ко ри-
шће ња па да ви на, под зем не и от пад не во де за по тре бе за ли ва ња, 
спољ них пра ња и др., као и за гре ја ње и хла ђе ње згра де; тех нич ке 
про сто ри је (ре зер во ар и пумп но по стро је ње) ко је се ко ри сте у го-
ре на ве де не свр хе, уко ли ко су уко па не, не ура чу на ва ју се у ин декс 
за у зе то сти пар це ле; 

4.2. Па ра ме три за по сти за ње енер гет ске ефи ка сно сти по сто-
је ћих згра да:

1) во ди ти ра чу на о очу ва њу функ ци о нал не и об ли ков не це ло-
ви то сти згра де:

(1) ка да то ни је ис кљу че но дру гим про пи си ма, до зво ље но је 
на кнад но из во ђе ње спољ не то плот не изо ла ци је зи до ва; 

(2) ка да је зид ко ји се са ни ра на ре гу ла ци о ној ли ни ји, до зво-
ља ва се да де бљи на на кнад не тер мо и зо ла ци је са свим за вр шним 
сло је ви ма бу де до 15 cm уну тар јав ног про сто ра;

(3) ка да је зид ко ји се са ни ра на гра ни ци са су сед ном пар це-
лом до зво ли ти по ста вља ње на кнад не спољ не изо ла ци је де бљи не 
до 15 cm, уз са гла сност су се да;

(4) ка да то про стор не окол но сти омо гу ћа ва ју, до зво ље но је 
на кнад но фор ми ра ње ста кле ни ка ако се ела бо ра том до ка же по-
бољ ша ње енер гет ске ефи ка сно сти згра де;

2) при ли ком енер гет ске са на ци је по сто је ћих згра да, ер ке ри и 
дру ги ис ту ре ни де ло ви као што су дво стру ке фа са де, ста кле ни ци, 
за ста кље не те ра се и ло ђе  – ста кле ни ци, чи ја се гра ђе вин ска ли ни-
ја по кла па са ре гу ла ци о ном ли ни јом мо гу пре ла зи ти ре гу ла ци о ну 
ли ни ју и то:

(1) мак си мал но 0,6 m од гра ђе вин ске ли ни је ако је тро то ар 
ма њи од 3,5 m и ако је ра сто ја ње до су сед не на су прот не згра де 
ма ње од 12 m и то мак си мал но на 50% по вр ши не улич не фа са де 
и на ми ни мал ној ви си ни од 3 m из над тро то а ра; из у зет но код дво-
стру ких фа са да до зво ље но је це ло куп но по кри ва ње фа са де из над 
ми ни мал но до зво ље не ви си не;  

(2) мак си мал но 0,9 m од гра ђе вин ске ли ни је уко ли ко је тро-
то ар ве ћи од 3,5 m, а ши ри на ули це од 12 до 15 m и то мак си мал но 
на 50% по вр ши не улич не фа са де и на ми ни мал ној ви си ни од 3 m 
из над тро то а ра; из у зет но код дво стру ких фа са да до зво ље но је це-
ло куп но по кри ва ње фа са де из над ми ни мал но до зво ље не ви си не;  

(3) мак си мал но 1,2 m ако је тро то ар ве ћи од 3,5 m, а ши ри-
на ули це ве ћа од 15 m и то на мак си мал но 50% по вр ши не улич не 
фа са де и на ми ни мал ној ви си ни од 3 m из над тро то а ра; из у зет но 
код дво стру ких фа са да до зво ље но је це ло куп но по кри ва ње фа са де 
из над ми ни мал но до зво ље не ви си не;  

(4) ве ћи ис па ди над зем них ета жа у од но су на гра ђе вин ску 
ли ни ју од на ве де них ни су до зво ље ни;

(5) ис па ди на де ло ви ма обје ка та у ком пакт ним бло ко ви ма 
ори јен ти са ни пре ма ули ци не сме ју угро жа ва ти при ват ност су сед-
них обје ка та. Хо ри зон тал на про јек ци ја ли ни је ис па да мо же би ти 
нај ви ше под углом од 45 сте пе ни од гра ни це пар це ле објек та.

При ли ком про јек то ва ња узeти у об зир и пла ни ра ни раз вој, 
од но сно, ана ли зи ра ти ути цај по сто је ћих и пла ни ра них су сед них 
згра да у скла ду са ва же ћом ур ба ни стич ком ре гу ла ти вом.

ПРИ ЛОГ 5 

Усло ви ком фо ра
Је дан од глав них за да та ка про јек тан та је да ство ри окру же ње 

уну тар и ван згра де ко је је по де сно за све ак тив но сти ко ри сни ка 
ко је се ту де ша ва ју, те у скло пу тех нич ке до ку мен та ци је тре ба ја-
сно на ве сти све при ме ње не ме ре и тех нич ка ре ше ња за по сти за ње 
про јек то ва них па ра ме та ра ком фо ра.

Ва зду шни ком фор  – ква ли тет ва зду ха у згра да ма обез бе ђу ју:
1) ар хи тек тон ске ме ре
(1) згра де про јек то ва ти та ко да мак си мал но ко ри сте при род-

ну вен ти ла ци ју, те жи ти омо гу ћа ва њу по преч не вен ти ла ци је;
(2) пред ви де ти си сте ме кон тро ле при род не вен ти ла ци је ка ко 

би се из бе гао не га тив ни осе ћај про ма је.



2) си сте ми за кон тро лу ква ли те та ва зду ха
(1) пре по ру чу је се уград ња си сте ма при нуд не (ве штач ке) 

вен ти ла ци је са про пи са ним бро јем из ме на на час, где ни је мо гу ће 
по сти ћи зах те ва не ка рак те ри сти ке ва зду шног ком фо ра про сто ра 
при род ном вен ти ла ци јом;

(2) до во ђе ње све жег ва зду ха при нуд ном вен ти ла ци јом ре гу-
ли ше се пре ма ствар ним по тре ба ма оп те ре ће но сти и вре ме ну ка да 
се ко ри сни ци на ла зе у про сто ри ји; 

(3) сви објек ти пре ко 500 m², ко ји има ју при нуд ну вен ти ла ци-
ју, мо ра ју има ти угра ђе не раз ме њи ва че то пло те ко ји ре ку пе ри шу 
то пло ту от пад ног ва зду ха, а ми ни мал на до зво ље на вред ност ефи-
ка сно сти ре ку пе ра то ра је:

 – ре ку пе ра то ри во да  – ва здух, зим ски тем пе ра тур ски сте пен 
ко ри сно сти, η ≥ 50 %; 

 – ре ку пе ра то ри ва здух  – ва здух, зим ски тем пе ра тур ски сте-
пен ко ри сно сти, η ≥ 70 %;

(4) уград ња уре ђа ја за ре ку пе ра ци ју то пло те ни је оба ве зна 
код вен ти ла ци је са про то ком ва зду ха до 300 m³/h и у по себ ним 
слу ча је ви ма (нпр. из вор ток сич них или екс пло зиј ских ма те ри ја) и 
у слу ча је ви ма ка да је до ка за но да то ни је мо гу ће из ве сти; 

(5) ре ге не ра тив ни раз ме њи ва чи то пло те мо гу се ко ри сти ти 
са мо у слу ча је ви ма ка да от пад ни  ва здух не са др жи ду ван ски дим, 
не при јат не ми ри се или дру ге штет не за га ђи ва че.

То плот ни ком фор се обез бе ђу је то ком це ле го ди не про јек то-
ва њем згра де у скла ду са ме ра ма енер гет ски ефи ка сне ар хи тек ту-
ре и дру гим нео п ход ним ар хи тек тон ско-гра ђе вин ским ре ше њи ма:

1) пра вил ним ди мен зи о ни са њем еле ме на та омо та ча;
2) за шти том од сун че вог зра че ња; 
3) ко ри шће њем тер мич ке ма се;
4) па сив ним/при род ним ноћ ним хла ђе њем;
5) то плот ним зо ни ра њем згра де;
6) об ли ко ва њем згра де, и/или се ни ли ма или за сто ри ма у пе-

ри о ду пре гре ва ња, спре чи ти ути цај ди рект ног сун че вог зра че ња; 
Овим на ве де ним па сив ним ме ра ма обез бе ди ти да се тем пе-

ра ту ре у згра ди одр жа ва ју у гра ни ца ма ком фо ра у за ви сно сти од 
на ме не објек та де фи ни са ног овим пра вил ни ком. 

Обез бе ди ти да се усло ви тем пе ра тур них ни воа у згра ди одр-
жа ва ју у гра ни ца ма де фи ни са ним у При ло гу 6  – Та бе ли 6.5  – До-
би ци то пло те од љу ди и елек трич них уре ђа ја ко ја је штам па на уз 
овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Тек по што су ис цр пље не све ар хи тек тон ско-гра ђе вин ске мо-
гућ но сти за по сти за ње то плот ног ком фо ра овим ме то да ма, мо гу се 
уве сти си сте ми за гре ја ње, хла ђе ње и вен ти ла ци ју.

Све тло сни ком фор у згра ди обез бе ђу је се уво ђе њем при род-
ног све тла и ве штач ким осве тље њем.

Уво ђе њем при род ног све тла:
1) при ме ни ти ме ре нео п ход не за мак си мал но уво ђе ње днев не 

све тло сти у про сто ри је уз ми ни мал но ко ри шће ње ве штач ког осве-
тље ња;

2) ле ти обез бе ди ти мак си ма лан упад ди фу зног и ми ни ма лан 
упад ди рект ног сун че вог зра че ња упо тре бом се ни ла и за сто ра; 

3) си сте ми за шти те од сун че вог зра че ња мо ра ју да омо гу ће 
до вољ ну ко ли чи ну днев не све тло сти у про сто ри ја ма без ко ри шће-
ња ве штач ког осве тље ња; 

4) обез бе ди ти ефи ка сну кон тро лу бље ска од сун че вог зра че-
ња уз за др жа ва ње про пи са ног ни воа осве тље но сти;

Ин тен зи тет ве штач ког осве тље ња про сто ри ја тре ба да бу де 
про јек то ван у скла ду са на ме ном.

Звуч ни ком фор ко ји се од но си на љу де и као при јем ни ке и 
као из во ре зву ка по сти же се сле де ћим ме ра ма:

1) аде кват ном изо ла ци јом од ва зду шног зву ка уну тра шњих 
гра ђе вин ских еле ме на та (зи до ви, та ва ни це, вра та);

2) аде кват ном изо ла ци јом од ва зду шног зву ка спо ља шњих 
гра ђе вин ских еле ме на та (спо ља шњи зи до ви, фа сад ни отво ри, 
кров ни омо та чи);

3) аде кват ном изо ла ци јом по до ва и зи до ва од зву ка уда ра;
4) при хва тљи вим ни во ом звуч ног при ти ска зву ко ва у про сто-

ри ја ма, укљу чу ју ћи и би ло ко ји звук ко ји се ко ри сти за ма ски ра ње 
пре слу ша ва ња;

5) аде кват ним аку стич ким од зи вом про сто ри ја или про сто ра 
ко јим се од ре ђу је чуј ност и ква ли тет ко ри сних зву ко ва;

6) аде кват ним про јек то ва њем си сте ма ин ста ла ци ја ко је не 
сме ју да на ру ше прет ход но на ве де не гра ђе вин ске и ар хи тек тон ске 
ме ре за по сти за ње звуч ног ком фо ра.

ПРИ ЛОГ 6

Ме то до ло ги ја од ре ђи ва ња енер гет ских пер фор ман си згра да:  
од ре ђи ва ње го ди шње по треб не то пло те за гре ја ње, укуп не  
го ди шње фи нал не и при мар не енер ги је, го ди шње еми си је 

СО2, ре фе рент ни кли мат ски по да ци и пре по ру че не вред но-
сти ула зних па ра ме та ра за про ра чун

6.1 Ме то до ло ги ја од ре ђи ва ња енер гет ских пер фор ман си згра да
Та бе ла 6.1   –  Ме то до ло ги ја за од ре ђи ва ње го ди шње по треб-

не то пло те за гре ја ње



Укуп на го ди шња ис по ру че на енер ги ја ра чу на се као збир 
енер ги ја по треб них за гре ја ње и при пре му са ни тар не то пле во де, 
за хла ђе ње, за вен ти ла ци ју и кли ма ти за ци ју, за гре ја ње, за осве-
тље ње и за рад по моћ них си сте ма:

Та бе ла 6.2  – Сте пен ко ри сно сти по стро је ња за гре ја ње
Укуп ни сте пен ко ри сно сти по стро је ња за гре ја ње об у хва та 

сте пен ко ри сно сти ко тла, цев не мре же и си сте ма ауто мат ске ре-
гу ла ци је:

η= ηk× ηc× ηr  [- ], чи ме  су о бух ваћени гу би ци система за 
грејање QH,ls.

1. Ко тло ви
Чвр сто го ри во Ко тло ви без ре гу ла ци је 0,65

Ко тло ви до 50 kW са руч ном ре гу ла ци јом 0,68
Ко тло ви пре ко 50 kW са до бром руч ном ре гу ла ци јом 0,72

Ко тло ви до 175 kW са ме ха нич ком ре гу ла ци јом 0,75
Ко тло ви пре ко 175 kW са до бром ме ха нич ком ре гу ла ци јом 0,83

Теч но го ри во Ко тло ви до 50 kW са руч ном ре гу ла ци јом 0,81  – 0,83
Ко тло ви пре ко 50 kW са ауто мат ском ре гу ла ци јом 0,83  – 0,87

Га со ви то го ри во Ко тло ви до 100 kW са при род ном про ма јом 0,80  – 0,88
Ко тло ви пре ко 100 kW са при нуд ном про ма јом 0,88  – 0,94

2. Цев на мре жа
Не и зо ло ва на цев на мре жа уну тар тер мич ког омо та ча згра де 0,95
Изо ло ва на цев на мре жа у де лу не гре ја ног про сто ра згра де 0,98
Пре ди зо ло ва не це ви то пло вод не мре же да љин ског гре ја ња 0,88  – 0,92

3. Си стем ре гу ла ци је
На чин ре гу ла ци је са по де лом на зо не без по де ле на зо не

Ауто мат ска цен трал на и ло кал на ре гу ла ци ја 1,0 0,95
Ауто мат кса цен трал на ре гу ла ци ја 0,95 0,92

Руч на цен трал на ре гу ла ци ја 0,92 0,90

Та бе ла 6.3 -  Број сте пен да на за гре ја ње HDD и сред ња тем пра ту ра греј ног пе ри о да θH,mnза ме ста у Ре пу бли ци Ср би ји
MЕСТO HDD HD θH,mn MЕСТO HDD HD θH,mn

Алек си нац 2517 176 5,7 Ле ско вац 2625 181 5,5
Бе о град 2520 175 5,6 По жа ре вац 2588 181 5,7
Бе чеј 2797 184 4,8 Не го тин 2818 183 4,6
Бор 3100 200 4,5 Ниш 2613 179 5,4
Ва ље во 2784 192 5,5 Но ви Сад 2679 181 5,2
Вра ње 2675 182 5,3 Пан че во 2712 182 5,1
Вр шац 2556 180 5,8 Пи рот 2610 180 5,5
Гор њи Ми ла но вац 3078 208 5,2 Про ку пље 2604 186 6
Див чи ба ре 3839 243 4,2 Сен та 2824 187 4,9
За је чар 2880 192 5 Сме де ре во 2610 180 5,5
Зла ти бор 3728 239 4,4 Сом бор 2850 190 5
Зре ња нин 2748 182 4,9 Срем ски Kарловци 2496 177 5,9
Ја го ди на 2599 178 5,4 Срем ска Mитровица 2738 185 5,2



MЕСТO HDD HD θH,mn MЕСТO HDD HD θH,mn

Ки кин да 2763 183 4,9 Ужи це 3015 201 5
Ко па о ник 5349 311 2,8 Ча чак 2755 190 5,5
Кра гу је вац 2610 180 5,5 Ћу при ја 2380 163 5,4
Кра ље во 2628 180 5,4 Ша бац 2588 181 5,7
Кру ше вац 2654 183 5,5 Шид 2686 184 5,4

Та бе ла 6.4  – По треб на ми ни мал на де бљи на тер мич ке изо ла ци је це во во да и ре зер во а ра
Спо ља шњи преч ник [mm] 30  – 83 89  – 159 191  – 267 292  – 394 219  – 521

резервоари
Де бљи на изо ла ци је [mm] 40 50 60 70 80

Та бе ла 6.5  – До би ци то пло те од љу ди и елек трич них уре ђа ја  (SRPS EN ISO 13790)
Тип згра де 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Оста ле згра де Је дини ца 
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Уну тра шња про јект на тем пе ра ту ра за зим-
ски пе ри од

20 20 20 20 22 20 20 18 20 18 18 28 °C 

Уну тра шња про јект на тем пе ра ту ра за лет њи 
пе ри од 

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 28 °C 

По вр ши на по осо би (за у зе тост) 60 40 20 10 30 5 10 20 5 20 100 20 m2/per 
Ода ва ње то пло те по осо би 70 70 80 70 80 100 90 100 80 100 100 60 W/per 
Ода ва ње то пло те љу ди по је ди ни ци по вр-
ши не 

1,2 1,8 4,0 7,0 2,7 20 9,0 5,0 16 5,0 1,0 3,0 W/m2 

При сут ност то ком да на (про сеч но ме сеч но) 12 12 6 4 16 3 4 6 3 6 6 4 h 
Го ди шња по тро шња елек трич не енер ги је по 
је ди ни ци по вр ши не гре ја ног про сто ра 

20 30 20 10 30 30 30 10 20 20 6 60 kWh/m2 

Про ток све жег ва зду ха по је ди ни ци по вр ши-
не гре ја ног про сто ра 

0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 1,2 0,7 0,7 1,0 0,7 0,3 0,7 m3/
(h·m2) 

Про ток све жег ва зду ха по осо би (оброк по 
осо би)

42 28 14 7 30 6 7 14 5 14 30 14 m3/
(h·per) 

То пло та по треб на за при пре му СТВ по је ди-
ни ци по вр ши не гре ја ног про сто ра 

10 20 10 10 30 60 10 80 10 10 1,4 80 kWh/m2 

Фак тор за сен че ња, fS
Еле мен ти за за сен че ње су еле мен ти ко ји спре ча ва ју или 

огра ни ча ва ју ин со ла ци ју: на осно ву то по гра фи је (ути цај по ло жа-
ја згра де у од но су на про фил те ре на, у од но су на су сед не  – згра-
де ко је је над ви ша ва ју и сл.); на осно ву  кон струк тив ног ре ше ња 
згра де  – из гле да спољ њег омо та ча (бал ко ни, ло ђе, ис ту ре ни еле-
мен ти  – ер ке ри, пре пу сти, и сл.).; на осно ву по себ них (по мер љи-
вих) еле ме на та за за сен че ње (но ви ја ре ше ња).

Фак тор за сен че ња, fS, мо же се из ра чу на ва ти на по јед но ста-
вље ни на чин:

fS =0,9 за не за сен че ни (не за кло ње ни) по ло жај;
fS =0,6 за за сен че ни (за кло ње ни) по ло жај.
Ефек тив ни сте пен про пу стљи во сти енер ги је, gw:
Уку пан сте пен про пу стљи во сти енер ги је тран спа рент них по-

вр ши на, g, је део енер ги је Сун че вог зра че ња ко ја се кроз за ста кље-
ње пре да је про сто ри ји, при то плот ном про то ку ко ји је упра ван на 
по вр ши ну (че сто се ова ве ли чи на обе ле жа ва са g^, тј. g = g^).

Ра чун ске (про јект не) вред но сти за уку пан сте пен про пу стљи-
во сти енер ги је за раз ли чи та за ста кље ња, g, да те су у та бе ли 3.2.1 
овог при ло га.

Услед за пр ља но сти ста кла и од сту па ња у од но су на упад ни 
угао (раз ли чи то од 90о), ефек тив ни сте пен про пу стљи во сти енер-
ги је, gw, усва ја се са вред но шћу:

Зимс ке  башт е
С оларни дото ци топ лоте к роз зимс ке  б аш те мог у  се одр-

еђи ва ти  при меном  поје дностав ље но г поступ ка: у рачу нава  се 
сам о топлот ни д оток  ко ји се  директ но  добија  пр еко  споља-
шњег з астакљења  з имске баш те и п рен оси се пр еко  унутраш њег  



оста кљ ења (ос такљење измеђ у з гр аде и  на њу  наслоњене  зим ск е 
баште) у пр осторију/-е ;  при том е  се у прор ач ун  узим ају  и  
евентуал на зас енчења  од крова  зим ске  баште .

Т ранспа ре нт не топл отн е из олаци је

Т ранспа ре нт не топ ло тн е изол ације  п рипада ју  г ру пи нов ијих  
мате ри јала. Топлот ни  дото ци кр оз т ранспа ре нт не то пло тне изол-
ац иј е  по себно се израчу на вају. 

Таб ела 6. 9   – Средњ е  суме Сунч евог  зра чења и  с ре дњ а месеч-
на тем пер атура с по љн ог вазду ха 

Напом ена: В реднос ти  средњи х  сума  Сунчевог  з рачења да ти х 
у табели 6. 9  корист е  се  за п рор ачун доби та ка топл от е од Сунчево г 
 зр ачења за  с ве  л окаци је  на  тери то рији Реп уб лике Србије.

Т аб ел а 6.10   –  Ори јен тација  у хориз он тално ј равн и  и  нагиби 
 кос их  п оврши на

 *На по ме на: О рје нтациј а  фасадни х зид ов а  зграде де финише  с е 
према  пр ет еж ној орјен тацији ка  ј едној о д чети ри стр ане све та (ист-
ок, запад, север  и  југ ) и у зави сн ости о д п ре те жне орј ен тације усв-
ај ају се в реднос ти сре дњ их сума  С унчевог  зр ачења из табе ле  6 .9.

**  На помена: У ко лико с е прорач ун ра ди  за кос е ф асадне  еле-
менте, п от ре бно ј е и зв ршити к орекци ју сре дњ их сума  с унчевог 
зрачења ,  и то  на следећи начи н: 

1. за угао нагиба  -15о< γ <  +15о  -  не  вр ши се корекци ја ,  већ 
се  п овршина тр ет ира  као вертикалн а; 

2. за угао нагиба  +30о< γ  <  +7 5о  - ко рекциј а се в рш и  према 
једначини:

3. за угао на ги ба  +75о< γ < +90о  - не вр ши се ко рек ци ја, већ 
се по вр ши на тре ти ра као хо ри зон тал на.

Та бе ла 6.11  – До зво ље на го ди шња по тро шња фи нал не енер ги је

Згра де мо ра ју би ти про јек то ва не та ко да не пре ма шу ју до зво-
ље ну го ди шњу по тро шњу енер ги је про пи са ну у Та бе ли 6.11.

* На по ме на: Вред но сти де фи ни са не у ко ло ни 2 у та бе ла ма 
6.11а и 6.11б при вре ме ног су ка рак те ра и на сна зи су до усва ја ња На-
ци о нал ног Про грам ског Па ке та за од ре ђи ва ње по тро шње енер ги је. 

Вред но сти из ко ло не бр. 3, та бе ла 6.11а и 6.11б про ра чу на-
ва ће се по мо ћу На ци о нал ног Про грам ског Па ке та за од ре ђи ва ње 
по тро шње енер ги је, по усва ја њу овог па ке та.

Та бе ла 6.11а  – До зво ље на го ди шња по тро шња фи нал не енер-
ги је  – но ве згра де

РБ. ВР СТА ЗГРА ДЕ До зво ље на 
мак си мал на 

го ди шња  
по тро шња  
енер ги је за 

гре ја ње
[kWh/m2a]

До зво ље на го ди шња упо тре ба 
при мар не енер ги је за гре ја ње, 

хла ђе ње, са ни тар ну то плу во ду, 
вен ти ла ци ју и ве штач ко  

осве тље ње

[kWh/m2a]
1 2 3

1. стам бе не згра де са јед ним 
ста ном

65 (про ра чун по мо ћу На ци о нал ног  
Про грам ског Па ке та)

2. стам бе не згра де са два или 
ви ше ста но ва

60 (про ра чун по мо ћу На ци о нал ног  
Про грам ског Па ке та)

3. управ не и по слов не згра де 55 (про ра чун по мо ћу На ци о нал ног  
Про грам ског Па ке та)

4. згра де на ме ње не обра зо ва њу 65 (про ра чун по мо ћу На ци о нал ног  
Про грам ског Па ке та)

5. згра де на ме ње не здрав ству и 
со ци јал ној за шти ти

100 (про ра чун по мо ћу На ци о нал ног 
Про грам ског Па ке та)

6. згра де на ме ње не ту ри зму и 
уго сти тељ ству

90 (про ра чун по мо ћу На ци о нал ног 
Про грам ског Па ке та)

7. згра де на ме ње не спор ту и 
ре кре а ци ји

80 (про ра чун по мо ћу На ци о нал ног 
Про грам ског Па ке та)

8. згра де на ме ње не тр го ви ни и 
услу жним де лат но сти ма

70 (про ра чун по мо ћу На ци о нал ног 
Про грам ског Па ке та)

9. згра де за дру ге на ме не ко је 
ко ри сте енер ги ју укљу чу ју-
ћи и ме шо ви те на ме не

/ (про ра чун по мо ћу На ци о нал ног 
Про грам ског Па ке та)

Та бе ла 6.11б  – До зво ље на го ди шња по тро шња фи нал не енер-
ги је  – по сто је ће згра де

РБ ВР СТА ЗГРА ДЕ До зво ље на 
мак си мал на 

го ди шња 
по тро шња 
енер ги је за 

гре ја ње
[kWh/m2a]

До зво ље на го ди шња упо тре ба 
ПРИ МАР НЕ енер ги је за гре ја-
ње, хла ђе ње, са ни тар ну то плу 
во ду, вен ти ла ци ју и ве штач ко 

осве тље ње

[kWh/m2a]
1 2 3

1. стам бе не згра де са јед ним 
ста ном

75 (про ра чун по мо ћу На ци о нал ног 
Про грам ског Па ке та)

2. стам бе не згра де са два или 
ви ше ста но ва

70 (про ра чун по мо ћу На ци о нал ног 
Про грам ског Па ке та)

3. управ не и по слов не згра де 65 (про ра чун по мо ћу На ци о нал ног 
Про грам ског Па ке та)

4. згра де на ме ње не обра зо-
ва њу

75 (про ра чун по мо ћу На ци о нал ног 
Про грам ског Па ке та)

5. згра де на ме ње не здрав ству 
и со ци јал ној за шти ти

120 (про ра чун по мо ћу На ци о нал ног 
Про грам ског Па ке та)

6. згра де на ме ње не ту ри зму и 
уго сти тељ ству

100 (про ра чун по мо ћу На ци о нал ног 
Про грам ског Па ке та)

7. згра де на ме ње не спор ту и 
ре кре а ци ји

90 (про ра чун по мо ћу На ци о нал ног 
Про грам ског Па ке та)

8. згра де на ме ње не тр го ви ни и 
услу жним де лат но сти ма

80 (про ра чун по мо ћу На ци о нал ног 
Про грам ског Па ке та)

9. згра де за дру ге на ме не ко је 
ко ри сте енер ги ју укљу чу ју-
ћи и ме шо ви те на ме не

/ (про ра чун по мо ћу На ци о нал ног 
Про грам ског Па ке та)

Та бе ла 6.12  – Фак то ри пре тва ра ња за про ра чу на ва ње го ди-
шње при мар не енер ги је за по је ди не вр сте из во ра то пло те

ЕНЕР ГЕНТ ФАК ТОР  
ПРЕ ТВА РА ЊА

уље за ло же ње 1,2
гас 1,1
угаљ 1,3
др ве на би о ма са 0,1
елек трич на енер ги ја 2,5
да љин ско гре ја ње на фо сил на го ри ва 1,8
да љин ско гре ја ње ко ге не ра ци јом 1,0

Го ди шња при мар на енер ги ја за функ ци о ни са ње згра де од ре-
ђу је се та ко што се го ди шња до ве де на енер ги ја за рад си сте ма у 
згра ди по мно жи са фак то ром пре тва ра ња од ре ђе ним у та бе ли 6.12.



Та бе ла 6.13  – Спе ци фич не еми си је СО2 за по је ди не вр сте 
енер ге на та

Енер гент По је ди ни ци 
го ри ва

По је ди ни ци 
енер ги је

зем ни гас 1,9 kg/m3 0,20 kg/kWh
теч ни нафт ни гас 2,9 kg/kg 0,215 kg/kWh
екс тра ла ко уље за ло же ње 2,6 kg/l 0,265 kg/kWh
ла ко уље за ло же ње 3,2 kg/kg 0,28 kg/kWh
да љин ска то пло та 0,33 kg/kWh 0,33 kg/kWh*
елек трич на енер ги ја 0,53 kg/kWh 0,53 kg/kWh
сме ђи угаљ (до ма ћи) 1,5 kg/kg 0,32 kg/kWh
сме ђи угаљ (стра ни) 1,88 kg/kg 0,40 kg/kWh
лиг нит (до ма ћи) 1,0 kg/kg 0,33 kg/kWh

*На по ме на: По да ци се ко ри сте у слу ча ју ка да ис по ру чи лац 
енер ген та не на ве де еми си ју за свој из вор енер ге на та, од но сно 
енер ги је. 

Про ра чун еми си је СО2 и по ка за те љи:
1) еми си је СО2, ко је на ста ну то ком функ ци о ни са ња објек та, 

од ре ђу ју се на осно ву по да та ка спе ци фич не еми си је СО2 за по је ди-
не из во ре енер ги је, та ко што се го ди шња по треб на при мар на енер-
ги ја за функ ци о ни са ње објек та, пре ма од ре ђе ном из во ру енер ги је, 
по мно жи при па да ју ћим по дат ком спе ци фич не еми си је СО2, ко ји је 
дат у та бе ли 6.13 овог пра вил ни ка и вред но сти са бе ру;

2) по ка за те љи еми си је СО2 из ра жа ва ју се у об ли ку го ди шњих 
еми си ја СО2 [kg/a] и спе ци фич них го ди шњих еми си ја на је ди ни цу 
по вр ши не СО2 [kg/m2a].

ПРИ ЛОГ 7

Енер гет ски по ка за те љи за рас хлад не агре га те ко ји се ко ри сте  
за по тре бе хла ђе ња у згра да ма

Та бе ла 7.1  – Енер гет ски по ка за те љи за раз ли чи те вр сте рас-
хлад них агре га та

Вр ста рас хлад них агре га та (РА) EER COP ESE ER
Про ба по: prEN 14511 prEN 14511 Euro

vent
Ва зду шно хла ђе ни РА 2,90 3,00 3,00
Ва зду шно хла ђе ни РА са при кључ ним ка-
на ли ма

2,50 2,80 3,00

Ва зду шно хла ђе ни РА за по вр шин ско хла ђе-
ње/гре ја ње

3,65 3,90 4,20

Во де но хла ђе ни RА  – сви до 1500 kW
RА са клипним компресорима    

4,65 4,15 4,25

Во де но хла ђе ни RА  – спи рал ни, виј ча ни 
ком пр. до 500 kW 

 –  – 5,00

Во де но хла ђе ни RА  – виј ча ни ком пр. 
500 –1000 kW

5,00

Во де но хла ђе ни RА  – цен триф. ком пре сор 
до 
500  kW                                                                                       
500 –1000 kW                                                              
изнад 1000 kW

 –  –
5,15
5,80
6,30

Ва зду шно хла ђе ни RА за по вр шин ско хла-
ђе ње/гре ја ње

4,9 4,2 5,00

RА са уда ље ним  
кон ден за то ром

3,4  – 3,60

Аб сорп ци о ни  – ва зду шно/во де но хла ђе ни, 
Jедностепени
Двостепени

 –
 –

 –
 –

 –
 –

* COP ва жи за ме ре ња по АRI и екви ва лен тан је ЕЕR без узи-
ма ња у об зир до дат не елек трич не сна ге. 

* ЕЕR и COP ва же за по је ди ну је ди ни цу. Вред но сти ва же за 
ва зду шно хла ђе не рас хлад не агре га те до 600 kW и во де но хла ђе не 
до 1500 kW, осим та мо где су на ве де не ве ће сна ге. У про јек ту тре-
ба на ве сти по да так о ко ри шће ној вред но сти.

Та бе ла 7.2  – Фак тор енер гет ске ефи ка сно сти ЕЕR, во де но 
хла ђе ни си сте ми

Расхладни 
ме ди јум

Rасхладна 
во да*

улаз/из лаз
°С

Хла ђе на 
во да
из лаз

°С

Про сеч на 
тем пе ра-

ту ра
ис па ра -

ва ња
°С

ЕЕR

Kлипни 
или

спирални 
компресор
од 10 кW 

до 1,5 
MW

Вијачни 
компресор
од 200 кW 
до 2 MW

Турбин-
ски  

компре-
сор
од  

500 кW 
до 8 MW

R134а 27/33 6 0 4,0 4,5 5,2

14 8 4,6 5,3 5,9

40/45 6 0 3,1 2,9 4,1

14 8 3,7 3,7 4,8

R407c 27/33 6 0 3,8 4,2  –

14 8 4,4 4,9  –

40/45 6 0 3,0 2,7  –

14 8 3,6 3,3  –

R410А 27/33 6 0 3,6  –  –

14 8 4,2  –  –

40/45 6 0 2,8  –  –

14 8 3,3  –  –

R717 27/33 6 0  – 4,6  –

14 8  – 5,4  –

40/45 6 0  – 3,1  –

14 8  – 3,7  –

* суви систем: 40/45
* систем испаравања: 27/33

Табела 7.3  –  Фактор енергетске ефикасности  ЕЕR, ваздушно 
хлађени системи

Rасхладни 
медијум

Хлађена вода
излаз

°C

Просечна  
температура
испаравања

°C

ЕЕR
Kлипни или

спирални 
компресор
10 kW  – 1,5 

MW

Вијчaни  
компресор

200 кW  – 2 MW

R134а 6 0 2,8 3,0

14 8 3,5 3,7

R407c 6 0 2,5 2,7

14 8 3,2 3,4

R410А 6 0 2,4  –

14 8 3,1  –

R717 6 0  – 3,2

14 8  – 3,9

Табела 7.4  – Фактор енергетске ефикасности ЕЕR за собне 
расхладне уређаје, ваздушно хлађени системи, чији је расхладни 
учинак мањи од 12 kW

Врста расхладног уређаја ЕЕR
Kомпактна јединица монтирана на прозору  
или зиду

2,6

Сплит систем 2,7
Mулти  – сплит систем 2,9

Табела 7.5  –  Фактор енергетске ефикасности  ЕЕR за собне 
расхладне уређаје, ваздушно хлађени системи, чији је расхладни 
учинак већи од 12 Kw

Врста расхладне јединице ЕЕR
VRF систем (variable refrigerant flow ) 3,5


