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ПРОЈЕКТИ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ
Мере енергетске ефикасности
Oбновљиви извори енергије

Основни разлози за развој и припрему пројеката енергетске ефикасности:

Економски разлози (високи трошкови за енергију, високи трошкови
текућег и инвестиционог одржавања, итд.) 
Постизање вишег квалитета услуга и комфора (температура, 
осветљење, влага, вентилација, сигурност снабдевања и др.) 
Технички разлози
Заштита животне средине (смањење емисије CО2, смањење емисија
осталих штетних продуката сагоревања, супституција енергената)
Законска ограничења



Према износу финансијских средстава неопходних за реализацију
пројекта, разликују се:

мере домаћинског управљања енергијом (Good house keeping),
нискобуџетне мере енергетске ефикасности,
високобуџетне мере енергетске ефикасности.

Неопходне су економске методе оцењивање рентабилности
пројеката (процена животног века, ивестициони трошкови пројекта
(почетни - трошкови припреме и управљања пројектом, и капитални
трошнови), сведени инвестициони трошкови, годишњи
експлоатациони трошкови пројекта, евентуални приходи).

Финансирање пројеката енергетске ефикасности и коришћења OIE:
из сопствених фондова, тј. самофинансирањем,
задуживањем, тј. узимањем кредита од финансијских институција,
финансирањем од треће стране, уговарањем учинка или лизингом
(тзв. ESCO компаније) и
из донација, (oсновни критеријум одрживост). 



У сваком случају, реализација пројекта
омогућава постизање уштеда у
трошковима за енергију и одржавање
тако да се уложена средства враћају
после извесног времена!

=



Пројекти енергетске ефикасности у
јавним зградама
Скуп практичних, технички и финансијски разрађених, решења за проблеме
идентификованих енергетских губитака у јавним зградама.

Фазе припреме пројеката енергетске ефикасности у јавним зградама. 
прелиминарно снимање карактеристика објеката и енергетских токова
детаљно снимање карактеристика објеката и енергетских токова. 
израда техничке документације као подлоге за реализацију пројекта.
Сектор потрошње енергије Економски потенцијал уштеде

Грејање до 35 %

Снабдевање топлом водом у зависности од система (око 10 – 30 %)

Управљање потрошњом око 10 – 15 %

Електрична енергија за грејне уређаје око 15 %

Осветљење до 30 %

Канцеларијска опрема у зависности од коришћења, капацитета и понашања корисника

Интерне мере / понашање корисника најмање 25 %

Климатизација око 10 %

Вентилација око 10 – 30 %

Интерне мере око 10 %



Тип мере Конкретне мере Нивоанализе

Мере
домаћинског
управљања
енергијом

Затварање врата и прозора у просторијама које се греју/хладе
Искључивање грејања или хлађења ноћу и када нема никога
Избегавање заклањања и покривања грејних тела завесама и сл.
Проветравање зграде у летњем периоду током ноћи
Временско оптимизовање грејања и припреме топле воде,
Смањивање собне температуре за 1°C у сезони грејања и
Подешавање хлађења на мин 26°C у сезони хлађења
Уградања регулационих вентила у систем развода топ. енергије
Одржавање грејних тела у просторијама (замена, поправке цурења,
парних.чепова, подешавање и др.) 
Уградња термостатских вентила на грејним телима
Уградања клапни у котловским каналима димних гасова,
Изолација цеви и резервоара,
Уградња ефикасних пумпи за топлу воду,

Високо-
буџетске
мере

Прелазак са грејања електричном ен. на грејање другим енергентом
Прелазак са парног на топловодно грејање, 
Замена котла или ложишта, 
Рекуперација топлоте димних гасова котла економајзер), 
Инсталација топлотне пумпе (тип ваздух-ваздух или гео-термалне).

Детаљно
снимање

Прелимин. 
снимање

Ниско-
буџетске
мере

Детаљно
снимање

Могуће мере (места) за уштеду енергије у области побољшања
система грејања и хлађења:



Могуће мере (места) за уштеду енергије у области побољшања
омотача зграде:

Тип мере Конкретне мере Нивоанализе

Мере
домаћинс. 
управљања
енергијом

Одржавање прозора и врата,
Одржавање окова столарије и др.
Побољшање заптивености спојева столарије,
Побољшање заптивености кутија ролетни
Изоловање ниша за радијаторе и кутија за ролетне, 
Смањење губитка топлоте кроз прозоре уградњом ролетни и завеса

Високо-
буџетске

Замена и/или реконструкција столарије (прозора, врата),
Додавање изолационог слоја на спољне зидове, хоризонталне
преграде (под, раван кров), на коси кров,
Изоловање спољних цевовода и резервоара

Детаљно
снимање

Прелимин. 
снимање

Ниско-
буџетске

Детаљно
снимање



Могуће мере (места) за уштеду електричне енергије
у области побољшања осветљења:

Тип мере Конкретне мере Нивоанализе

Мере
домаћинс. 
управљања
енергијом

Коришћење природног осветљења у што већој мери,
Искључивање расвете у просторији кад није потребна
Чишћење светиљки
Гашење осветљења (нпр. када су просторије празне)

Високо-
буџетске

Замена старих Т8-флуоресцентних сијалица модерним Т5-
сијалицама са електронским пригушницама,
Уградња савремених лустера са добрим рефлектујућим својствима
Коришћење енергетски ефикасних сијалица
Коришћење система контроле осветљења (нпр. сензори присуства,
сензори дневног светла, управљање осветљењем према
интензитету дневног светла).

Прелимин. 
снимање

Ниско-
буџетске

Детаљно
снимање



Мере за уштеду електричне енергије које се односе на
делатности које се врше у јавној згради

Тип мере Конкретне мере Ниво
анализе

Мере
домаћинс. 
управљања
енергијом

Рад машина за веш/посуђе кад су пуне и по могућству ноћу,
Искључивање рачунара увек када није у употреби: 
Искључивање штампача увек када није у употреби, 
Бирање опције рада уређаја са уштедом енергије (save mode)
Копир-машине: користити опцију за аутоматско искључивање,
временско искључивање, копирати са обе стране листа папира.
Смањење stand-by губитака
Стварно искључивање (утичнице са прекидачима,временски прек.),
Куповина уређаја искључиво са ниским stand-by напајањем,
Куповина електричних уређаја енергетске класе А

Високо-
буџетске

Уградња соларних колектора за грејање санитарне топле воде или
воде у базенима

Детаљно
снимање

Прелимин. 
снимање

Ниско-
буџетске

Прелимин. 
снимање



Тип мере Конкретне мере Нивоанализе

Мере
домаћинс. 
уп. енерг.

Затварање славина
Укључивање машина за веш и посуђе само када су пуне
Смањење протока воде кад год је могуће (прање, заливање итд.)
Поправка свих места у водоводној инсталацији где постоје цурења
Уградња водомера у случајевима када се наплата врши пашално
Редовно одржавање славина и водокотлића
Инсталација славина које се саме затварају
Замена водокотлића испирачима мале потрошње
Команде испирања тоалета са stop функцијом
Употреба испирача који омогућавају бирање количине воде
Коришћење машина за веш и посуће са малом потрошњом воде.
Коришћење кишнице где год је могуће
Раздвајање система снабдевања техничком од система снабдевања
пијаћом водом ради коришђења кишнице ил прераћене воде.

Прелимин. 
снимање

Ниско-
буџетске/
Високо-
буџетске

Прелимин. 
снимање/
Детаљно
снимање

Мере за уштеду воде у јавним зградама



Пример примене пројекта енергетске
ефикасности јавних објеката
Пројекат реконструкције болнице, реализован у оквиру пројекта енергетске
санације школа и болница у Србији - пројекат СЕЕА

Постављање топлотне изолације од минералне вуне или полистирола
Уградња нових ПВЦ прозора и врата: код појединих реконструкција. 
Изолација спољних зидова (стиродур)
Уградња термостатских вентила на радијаторима и уградња трокраких
регулационих вентила за регулацију протока топле воде у систему грејања. 
Замена инкадесцентних светиљки флуоросцентним цевима



Пројекти реконструкције јавног
осветљења
Укупна потрошња електричне енергије у сектору јавног
осветљења у Србији износи око 350 GWh годишње 1,1% укупне
потрошње електричне енергије. 
Трошак за електричну енергију за потребе јавног осветљења у
Србији износи око 15 милиона евра годишње.
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Типичне мере које обухвата пројекат реконструкције система јавног осветљења:
1. Употреба ефикасних светлосних извора. 
2. Инсталација савремених светиљки.

Регулација нивоа осветљености у зависности од интензитета саобраћаја -
искључењем појединих сијалица (обично свака друга у низу) или регулацијом
напона на сијалици (смањење напона до 50%)

Тренутно стање - тип и снага светиљке Препоручени тип и снага светиљке
жива 125 W натријум ВП 70 W
жива 250 W натријум ВП 100 W или натријум ВП 150 W
жива 400 W натријум ВП 150 W или натријум ВП 250 W
инкадесцентна 100, 200 W натријум ВП 70 W



Пројекти обновљивих извора енергије
Фазе у реализацији пројеката
израда студије о постојању датог обновљивог извора енергије на
територији општине у количини и квалитету који омогућава његово
економски исплативо коришћење у одређеном временском периоду

припрема пројекта (правна процедура: добијање права коришћења
обновљивог извора, правни аспект обезбеђивања континуалног
снабдевања енргетског постројења потребном количином обновљивог
енергетског ресурса), економска анализа, обезбеђивање финансија, 
обезбеђивање грађевинских дозвола/извођење радова) 

реализација пројекта. (извођење радова, употребна дозвола, припрема
за експлоатацију, експлоатација)





Фотонапонске ћелије





Мале хидроелектране
Ветрогенератори



Разне врсте биомасе се користе као енергетски извори:
• пољопривредни отпаци: слама, лишће, делови воћака, итд.,
• пољопривредне житарице - шећерна репа, шећерна трска, кукуруз, итд.,
• енергетске житарице: житарице које брзо расту као што су репа, кромпир и
дрвеће као што су врба и хибридни платан, итд.,
• шумски отпаци: неискоришћено дрво, остаци клада и пањева, полу дивље
дрвеће, итд.,
• индустријски отпад: индустрије које производе органски отпад (индустрија
пића, прехрамбена индустрија и сл),
• градски отпад: папир и биљни остаци.


