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1 /  Идентификовање жељеног типа објекта 2 /  Преглед енергетских карактеристика 3 /  „Моја интервенција” и „Моја зграда”

3.91

0.77

1.06

4.50

2.80

0.30

0.14

3.91

0.77

1.06

1.40

1.40

0.30

0.14

0.34

0.25

0.16

1.40

1.40

0.30

0.14

U [W/m2K] U [W/m2K]

3.91

0.77

1.06

4.50

2.80

0.30

0.14

0.300

1.400

вредности типског објекта селекција мере

Време рада осветљења
моје зграде [h]:

након примењене мере кориснички унос
U [W/m2K]

A+

A

B

C

D

E

F

G

Q h,nd,an [kWh]

Edel,h,an [kWh]

Edel,l,an [kWh]

Q pr,an [kWh]

CO2 emisija [kg]

УШТЕДА ЕНЕРГИЈЕ - ГРЕЈАЊЕ kWh/год

СМАЊЕЊЕ ТРОШКОВА ЗА ГРЕЈАЊЕ EUR/год

УШТЕДА ЕНЕРГИЈЕ - ОСВЕТЉЕЊЕ kWh/год
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УКУПНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ТРОШКОВИ EUR

ПРОСТ ПЕРИОД ПОВРАТА ИНВЕСТИЦИЈЕ год
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Идентификовање тип се врши кликом на фотографију типске 
школе, приказане у матрици. Класификовање типова је 
урађено на основу величине, тј. површине школске зграде, па 
се тако разликују мале, средње и велике школе. Друга 
карактеристика која одређује тип је година изградње школе, па 
се тако у матрици појављују четири периода за која су везане 
специфичне технологије грађења, система и материјала који су 
примењивани на школским објектима.

За сваки објекат из матрице националне типологије школа 
приказани су основни подаци о објекту, заступљености на 
нивоу укупног грађњвниског фонда, али и карактеристични 
подаци о енергетском разреду објекта, енергији потребној за 
грејање и осветљење, као и о структури елемената термичког 
омотача. Предложена су два ниво унапрежења сваког типа. 
Прво превиђа унапређење за један енергетски разред и друго 
унапређење свих елемената термичког омотача у складу са 
Правилником о ЕЕ.

У оквиру радног листа „ Моја интервенција“ и „Моја зграда“ 
корисник има могућност да унесе стварне вредности 
појединих параметара како би типску зграду што више 
прилагодио стварној. За сваку изабрану интервенцију на 
објекту или систему приказане су јединичне цене у еурима. 
Коначни резултати приказују укупну висину инвестиције, 
уштеду електричне енергије и енергије за грејање, смањење 
емисије CO2, као и временски период отплате инвестиције. 
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Време рада осветљења: 4,5h

ПОСТОЈЕЋА ЗГРАДА ЕНЕРГЕТСКИ ОПТИМИЗОВАНА

Уштеда у испорученој енергији [kWh]
Финансијска уштеда [EUR]

Прост период поврата инвестиције [год]
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Према подацима Европског института за перформансе 
зграда (BPIE Building Performance Institute Europe) нестамбене 
зграде чине oко 25% од укупног фонда зграда у Европској 
унији. Слична ситуација је и у Србији, а значајан удео ове 
категорије зграда чине објекти школских и предшколских 
установа. Овај, веома важан део грађевинског фонда је, за 
разлику од стамбених зграда чија је структура релативно 
хомогена, врло специфичан.

 
Различити по старости, величини, површини, примењеним 

конструктивним системима  и материјализацијом уз честу 
примену сложених технолошких и инсталационих система, 
школски и предшколски објекти представљају веома 
комплексан сегмент грађевинског фонда који захтева посебан 
приступ у анализи и избору мера унапређења енергетске 
ефикасности.

Према процени, у Србији има око 6,500 ових објеката, од 
којих је већина зидана седамдесетих и осамдесетих година. 
Већина нема адекватну топлотну изолацију која одговара 
захтевима постојеће законске регулативе. Осим тога на 
објектима се често могу видети озбиљна структурална 
оштећења настала неадекватним одржавањем. Додатно 
домари у школама и вртићима немају адекватно знање о 
примени минималних неинвестиционих мера енергетске 
ефикасности које могу да утичу на укупно смањење 
потрошње енергије.

На основу изнетих података може се закључити да зграде 
школа и вртића представљају енергетски веома неефикасан 
сегмент грађевинског фонда те да се њиховом обновом могу 
уштедети знатне количине енергије уз значајне бенефите у 
смислу смањења зависности од, најчешће увозних, енергента 
и редукције емисије гасова стаклене баште.

Немачка организација за међународну сарадњу Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, већ 
дужи низ година пружа пордшку Влади Републике Србије у 
области енергетске ефикасности у зградарству, кроз пројекте 
српско-немачке развојне сарадње. Актуелни Пројекат 
«Енергетска ефикасност у јавним зградама» (октобар 2015. – 
децембар 2019) постигао завидне резултате у области 
законодавног оквира за енергетску ефикасност, подизању 
ниво свести запослених у локалним самоуправама и њихово 
повезивање са експертима из ове области, али је развио и 
неколико практичних алата за прорачун потенцијала уштеда 
енергије и то пре свега у школама и вртићима. Израђена је 
„Национална типологија школа и вртића“ и развијен 
„Калкулатор за анализу исплативости примене мера 
енергетске ефикасности на школске објекте.“
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Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH је имплементациона организација Немачке 

Владе која у име немачког Савезног министарства за 

економску сарадњу и развој (БМЗ), подржава Србију кроз 

многобројне билатералне и регионалне пројекте. Од 2000. 

године, Савезна Република Немачка је кроз непосредну 

помоћ издвојила за Србију 1,6 милијарде евра док је путем 

ЕУ фондова донирала додатних 520 милиона евра, што 

представља највећи појединачни износ развојне помоћи 

који је нека држава упутила Србији.

Енергетска ефикасност у јавним зградама

Теразије 23, V спрат

11 000 Београд, Србија
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