
 

На основу члана 9. став 1. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби 

енергије („Службени гласник РС”, број 40/21), 

 

Министар рударства и енергетике доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ПРОРАЧУН УШТЕДА ЕНЕРГИЈЕ 

КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

 

(Правилник је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 20/23 од 10.3.2023. 

године, ступио је на снагу 18.3.2023. године а примењује се од 1.1.2024. године) 

 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником прописује се методологије за прорачун уштеда енергије које су 

резултат спроведених мера енергетске ефикасности. 

 

Члан 2. 

 

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење: 

1) метода Одоздо-према-горе (у даљем тексту: метода ОПГ) је поступак израчунавања 

уштеда енергије насталих спровођењем мере енергетске ефикасности (у даљем тексту: мера 

ЕЕ), на основу математичких формула и референтних вредности које се дефинишу појединачно 

за сваку меру; 

2) методологија Одоздо-према-горе (у даљем тексту: методологија ОПГ) је скуп овим 

правилником прописаних метода ОПГ код којих се за израчунавање уштеда енергије користе исти 

базични принципи; 

3) нормализација је поступак прилагођавања уштеде енергије референтним условима; 

4) референтни услови представљају вредност независних чинилаца који утичу на 

потрошњу енергије у референтној години, у односу на које се спроводи нормализација уштеде 

енергије; 

5) референтна година је година пре спровођења мере ЕЕ, у односу на коју се посматра повећање 

енергетске ефикасности као резултат спровођења појединачне мере ЕЕ;  

6) референтна потрошња енергије је потрошња енергије у референтним условима пре 

спровођења појединачне мере ЕЕ, која се користи за поређење при израчунавању будућих уштеда 

енергије; 

7) специфична (јединична) потрошња енергије је показатељ енергетске ефикасности који 

се израчунава као однос енергије утрошене за неку активност, изражене у мерној јединици за 

енергију, и мерљивог резултата те активности израженог у физичкој јединици (нпр. тона 

челика) или чиниоца који утиче на потрошњу енергије (нпр. по домаћинству, по аутомобилу); 

8) век трајања мере ЕЕ је очекивано време, изражено у годинама, у којем ће спроведена 

мера ЕЕ стварати уштеду енергије; 

9) јединична годишња уштеда финалне енергије – UFES [kWh/(jed×god)] је уштеда енергије на 

годишњем нивоу изражена по јединици релевантној за разматрану меру ЕЕ; 

10) укупна годишња уштеда финалне енергије - FES [kWh/god] је укупна уштеда енергије 

на годишњем нивоу на страни финалне потрошње енергије која је остварена у оквиру неке мере 

ЕЕ; 
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11) укупна годишња уштеда примарне енергије  - PES [kWh/god] је укупна уштеда 

енергије на годишњем нивоу на страни примарне потрошње енергије која је остварена у оквиру 

неке мере ЕЕ; 

12) укупна годишња уштеда у емисијама  CO2 - CO2 [tCO2/god] је укупна уштеда емисија 

угљендиоксида на годишњем нивоу која је остварена у оквиру неке мере ЕЕ. 

Други изрази употребљени у овом правилнику,  који нису дефинисани у ставу 1. овог 

члана, имају значење дефинисано законом којим се уређују енергетска ефикасност и 

рационалнa употреба енергије. 

 

Члан 3. 

 

По методологији ОПГ, у складу са овим правилником врши се прорачун уштеда енергије 

за следеће мере ЕЕ: 

- замена извора светлости у јавном осветљењу; 

- замена или уградња система осветљења у новим или постојећим стамбеним зградама; 

- замена или побољшање система или уградња новог система осветљења или дела компоненти 

осветљења у новим или постојећим комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора; 

- реконструкција топлотне изолације одређених делова грађевинског омотача (зидови, 

кровови, таванице, темељи и сл.) и/или замена прозора у постојећим стамбеним, комерцијалним 

и зградама јавно-услужног сектора; 

- реконструкција грађевинског омотача и система за грејање у постојећим стамбеним, 

комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора; 

- замена опреме за грејање у постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-

услужног сектора; 

- увођење нове грађевинске регулативе за нове стамбене, комерцијалне и зграде јавно-

услужног сектора; 

- замена или уградња нове опреме за грејање воде у постојећим стамбеним, 

комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора; 

- прикључак нове или постојеће стамбене, комерцијалне и зграде јавно-услужног сектора 

на систем даљинског грејања; 

- уградња или замена уређаја за климатизацију номиналне снаге мање од 12 kW у новим 

и постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора; 

- уградња соларног система за грејање потрошне санитарне воде у новим и постојећим 

стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора; 

- уштеда примарне енергије из постројења за комбиновану производњу топлотне и 

електричне енергије;  

- замена возног парка; 

- замена постојећих или инсталација нових уређаја за домаћинство; 

- уградња топлотне пумпе; 

- замена постојећег или уградња новог централизованог расхладног система у зградама 

јавног сектора и у сектору индустрије; 

- замена постојеће или инсталација нове канцеларијске опреме; 

- уградња фотонапонских панела. 

За мере ЕЕ које нису наведене у ставу 1. овог члана прорачун уштеда енергије заснован је 

на спроведеном енергетском прегледу, односно на извршеним мерењима, општеприхваћеним и 

признатим методама прорачуна,  инжењерској пракси и утемељеним проценама. 
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Члан 4. 

 

Годишња уштеда енергије за мере ЕЕ из члана 3. овог правилника израчунава се применом 

методологије ОПГ која је дата у Прилогу 1 - Методологија за прорачун уштеда енергије Одоздо-

према-горе, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.  

 

Члан 5. 

 

Јединична годишња уштеда финалне енергије UFES [kWh/(jed×god)] израчунава се као 

разлика специфичне (јединичне) потрошње енергије израчунате или измерене пре и после 

спровођења мере ЕЕ, уз примену нормализације, односно поступка прилагођавања уштеде 

енергије референтним условима. 

За израчунавање јединичне годишње уштеде финалне енергије из става 1. овог члана 

користе се математичке формуле које су дефинисане у методологији ОПГ из члана 4. став 1. 

овог правилника, појединачно за сваку меру ЕЕ. 

Специфична (јединична) потрошња енергије пре примене мере ЕЕ одређује се на основу 

доступних података о објекту на коме се мера спроводи или на основу карактеристика уређаја 

и опреме који се замењују. 

У случају недостатка података потребних за обрачун специфичне (јединичне) потрошње 

енергије из става 3. овог члана користе се препоручене вредности из Прилога 2. - Препоручене 

вредности за физичке величине које се користе приликом прорачуна уштеда, који је одштампан 

уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Прописани век трајања појединачно за сваку меру ЕЕ дат је у Прилогу 1. овог правилника 

уз опис мере. 

 

Члан 6. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2024. године. 

 

 

Број: 110-00-122/2022-06 

У Београду, 27. фебруар 2023. године 

                                                                                                           Министар, 

 

                                                                                                          Дубравка Ђедовић, с.р.
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МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОРАЧУН УШТЕДА ЕНЕРГИЈЕ ОДОЗДО - ПРЕМА - ГОРЕ 

 

 

Методологија ОПГ користи се за праћење уштеда енергије на нивоу спроведених 

појединачних мера ЕЕ. Темељи се на математичким формулама и референтним 

вредностима које се дефинишу за сваку појединачну меру ЕЕ. ОПГ прорачунски метод 

подразумева да се уштеде енергије добијене применом појединачне мере ЕЕ изражене у 

[кWh], [Ј] или [kgoe], додају уштедама енергије оствареним применом других мера ЕЕ. 

ОПГ методологија директно даје увид у остварене резултате на нивоу појединачне мере 

ЕЕ или пакета мера ЕЕ. У случају примене више мера ЕЕ у једном пројекту, укупна 

уштеда енергије израчунава се сабирањем уштеда  израчунатих на нивоу примењених 

појединачних мера ЕЕ, односно на следећи начин: 

Укупна уштеде енергије = ∑ појединачне уштедепо свим
мерама

 

Прорачун јединичних уштеда финалне енергије (UFES) изражава се у јединици 

релевантној за разматрану меру ЕЕ (најчешће јединице су [кWh] или [kWh/m2]). Укупне 

уштеде финалне енергије остварене у непосредној потрошњи (FES) израчунавају се 

множењем вредности UFES са вредношћу релевантног фактора утицаја у разматраном 

периоду и сабирањем свих појединачних резултата који су остварени у оквиру неке мере 

ЕЕ. Израчунавање UFES базира се на разлици у специфичној потрошњи енергије ‘пре’ 

и ‘после’ спровођења мере ЕЕ. Уколико вредност потрошње енергије ‘пре’ спровођења 

мере није позната за конкретну меру, користе се препоручене вредности које су дате у 

Прилогу 3. овог правилника. Приликом оцењивања колики допринос дају спроведене мера 

ЕЕ остваривању националног циља уштеде енергије узима се у обзир век трајања мера ЕЕ. 

 

Мере ЕЕ обухваћене овом методологијом су следеће: 

 

ОПГ1 Замена извора светлости у јавном осветљењу 

ОПГ2 Замена или уградња система осветљења у новим или постојећим стамбеним зградама 

ОПГ3 

Замена или побољшање система или уградња новог система осветљења или дела 

компоненти осветљења у новим или постојећим комерцијалним и зградама јавно-

услужног сектора 

ОПГ4 

Реконструкција топлотне изолације одређених делова грађевинског омотача 

(зидови, кровови, таванице, темељи и сл.) и/или замена прозора у постојећим 

стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора 

ОПГ5 
Реконструкција грађевинског омотача и система за грејање у постојећим 

стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора 

ОПГ6 
Замена опреме за грејање у постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама 

јавно-услужног сектора 

ОПГ7 
Увођење нове грађевинске регулативе за нове стамбене, комерцијалне и зграде 

јавно-услужног сектора 

ОПГ8 
Замена или уградња нове опреме за грејање воде у постојећим стамбеним, 

комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора 

ОПГ9 
Прикључак на систем даљинског грејања  

нове или постојеће стамбене, комерцијалне и зграде јавно-услужног сектора  

ОПГ10 
Уградња или замена уређаја за климатизацију номиналне снаге мање од 12 kW у 

новим и постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора 

ОПГ11 
Уградња соларног система за грејање потрошне санитарне воде у новим и 

постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора 
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ОПГ12 
Уштеда примарне енергије из постројења за комбиновану производњу топлотне и 

електричне енергије 

ОПГ13 Замена возног парка 

ОПГ14 Замена постојећих или инсталација нових уређаја за домаћинство; 

ОПГ15 Уградња топлотне пумпе; 

ОПГ16 
Замена постојећег или уградња новог централизованог расхладног система у 

зградама јавног сектора и у сектору индустрије; 

ОПГ17 Замена постојеће или инсталација нове канцеларијске опреме; 

ОПГ18 Уградња фотонапонских панела 
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ОПГ1 Замена извора светлости у јавном осветљењу 

 

Формулом 1. процењује се годишња уштеда финалне енергије FES [kWh/god] која 

је резултат замене извора светлости у јавном осветљењу новим, енергетски ефикаснијим 

изворима светлости.  

Јединична годишња уштеда финалне енергије UFES [kWh/(jed×god)] у случају 

замене извора светлости у јавном осветљењу израчунава се као разлика производа 

постојеће инсталисане снаге - Pinit и броја радних сати извора светлости - nh_init пре 

примене мере ЕЕ (у референтној години) и производа инсталисане снаге - Pnew и броја 

радних сати извора светлости - nh_new после примене мере ЕЕ и коефицијента nsb којим 

се узима у обзир начин регулисања система јавног осветљења. 

Под јединичном уштедом сматра се уштеда остварена заменом само једне 

светиљке, или уштеда остварена на линији више светиљки, при чему су пре примене 

мере све светиљке исте снаге а применом мере ЕЕ замењују се новим светиљкама 

међусобно исте снаге. 

Укупна годишња уштеда финалне енергије FES израчунава се као сума (збир) свих 

јединичних годишњих уштеде финалне енергије UFES. 

Укупна годишња уштеда примарне енергије PES [kWh/god] израчунава се као 

производ укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора конверзије финалне 

у примарну енергију за електричну енергију. 

Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] израчунава се као производ 

укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора емисије CO2 за електричну 

енергију. 

Уколико није познат принцип замене, за вредности снаге извора светлости једне 

светиљке користе се препоручене вредности из Табеле 1. у Прилогу 2. овог правилника. 

Век трајања ове мере је 15 година. 

 

Формула 1. 

ОПГ1 Замена извора светлости у јавном осветљењу 

𝑈𝐹𝐸𝑆 =
(𝑃𝑖𝑛𝑖𝑡×𝑛ℎ_𝑖𝑛𝑖𝑡−𝑃𝑛𝑒𝑤×𝑛ℎ_𝑛𝑒𝑤×𝑛𝑠𝑏)

1000
 [kWh/(jed×god)] 

𝐹𝐸𝑆 = ∑
(𝑃𝑖𝑛𝑖𝑡,𝑖×𝑛ℎ_𝑖𝑛𝑖𝑡,𝑖−𝑃𝑛𝑒𝑤,𝑖×𝑛ℎ_𝑛𝑒𝑤,𝑖×𝑛𝑠𝑏,𝑖)

1000

𝑘
𝑖=1  [kWh/god] 

PES = FES x fPRIM [kWh/god] 

CO2 = FES x fCO2/1000 [tCO2/god] 

Pinit,i = npre,i×(1+ fpre,i)×Ppre,i 

Pnew,i = nposle,i×(1+fposle,i)×Pposle,i 

Објашњење: 

Ppre,i -  
Јединична снага извора светлости једне светиљке, појединачно или у i-тој групи 

светиљки пре примене мере ЕЕ 

Pposle,i -  
Јединична снага извора светлости једне светиљке, појединачно или у i-тој групи 

светиљки после примене мере ЕЕ 

npre,i -  Број извора светлости i-те групе пре примене мере ЕЕ 

nposle,i - Број извора светлости i-те групе после примене мере ЕЕ 

fpre,i -  
Фактор пригушнице једне светиљке, појединачно или у i-тој групи светиљки пре 

примене мере ЕЕ; fpre = 0,12 

fposle,i -  
Фактор пригушнице једне светиљке, појединачно или у i-тој групи светиљки после 

примене мере ЕЕ; fposle = 0,12 

Фактор пригушнице дефинише релативну снагу пригушнице у односу на снагу извора светлости. 

Pinit,i - Инсталисана снага једне светиљке или i-те групе светиљки пре примене мере ЕЕ [W]  
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Pnew,i - Инсталисана снага једне светиљке или i-те групе светиљки после примене мере ЕЕ [W] 

nh_init,i - 
Број радних сати у току године једне светиљке или i-те групе светиљки пре 

примене мере ЕЕ; уколико није познат, nh_init = 4100 h/god 

nh_new,i - 
Број радних сати у току године, једне светиљке или i-те групе светиљки после 

примене мере ЕЕ; уколико није познат, nh_new = 4100 h/god 

nsb,i - 
коефицијент чија вредност зависи од могућности регулисања снаге јавног осветљења у 

току ноћи, чије су вредности дате у Табели 2. у Прилогу 2. овог правилника 

i - 
Индекс који се односи на појединачну светиљку или на групу светиљки које имају 

међусобно исте карактеристике пре и после примене мере ЕЕ 

jed - 
Појединачна светиљка или група светиљки истих карактеристика пре и после 

примене мере ЕЕ 

PES – Укупна годишња уштеда примарне енергије [kWh/god] 

fPRIM – Фактор конверзије финалне у примарну енергију за електричну енергију, а према 

Правилнику којим се прописује фактори конверзије који се користе за обрачун 

конверзије финалне енергије у примарну, као и фактори емисије угљен диоксида 

(СО2) 

CO2 – Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] 

fCO2 – Фактор емисије CO2 за електричну енергију, а према Правилнику којим се 

прописује фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије финалне 

енергије у примарну, као и фактори емисије угљен диоксида (СО2) 
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ОПГ2 Замена или уградња система осветљења у новим или постојећим стамбеним 

зградама 

 

Формулом 2. процењује се годишња уштеда финалне енергије FES [kWh/god] која 

је резултат замене инкандесцентних сијалица новим, енергетски ефикаснијим 

сијалицама, или уградње нових енергетски ефикасних сијалица. 

Јединична годишња уштеда финалне енергије UFES [kWh/(jed×god)] у случају 

замене сијалица израчунава се као разлика између карактеристичне снаге 

инкандесцентних сијалица пре примене мере ЕЕ и одговарајуће карактеристичне снаге 

новоуграђених или купљених енергетски ефикасних сијалица после примене мере ЕЕ. 

У случају да се продужи са уградњом енергетски ефикасних сијалица, као репер за 

ситуацију пре уградње користи се просечна снага сијалица у референтној години. 

Укупна годишња уштеда финалне енергије FES [kWh/god] израчунава се као сума 

(збир) јединичних годишњих уштеде финалне енергије свих замењених сијалица. 

Јединична годишња уштеда одређује се као уштеда једне сијалице или групе сијалица 

које се замењују, с тим што у једну групу сијалица спадају сијалице међусобно истих 

карактеристика. 

Укупна годишња уштеда примарне енергије PES [kWh/god] израчунава се као 

производ укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора конверзије финалне 

у примарну енергију за електричну енергију. 

Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] израчунава се као производ 

укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора емисије CO2 за електричну 

енергију. 

Уколико није познат принцип замене, користе се препоручене вредности из Табеле 

3. у Прилогу 2. овог правилника. 

Век трајања ове мере је седам године. 

 

Формула 2. 

ОПГ2 
Замена или уградња система осветљења  

у новим или постојећим стамбеним зградама 

𝑈𝐹𝐸𝑆 =
(𝑃𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐_𝑖𝑛𝑐𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡,𝑖−𝑃𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐_𝑐𝑓𝑙,𝑖)×𝑛ℎ×𝐹𝑟𝑒𝑝

1000
 [kWh/(jed×god)] 

𝐹𝐸𝑆 = ∑
(𝑃𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐_𝑖𝑛𝑐𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡,𝑖−𝑃𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐_𝑐𝑓𝑙,𝑖)×𝑛ℎ×𝐹𝑟𝑒𝑝

1000

𝑘
𝑖=1  [kWh/god] 

PES = FES x fPRIM [kWh/god] 

CO2 = FES x fCO2/1000 [tCO2/god] 

Pcharacteristic_incandescent,i = npre,i·× Ppre,i 

Pcharacteristic_cfl,i = nposle,i×Pposle,i 

Објашњење:  

Pcharacteristic_incandescent,i Укупна инсталисана снага i-те групе сијалица пре примене мере ЕЕ [W] 

Pcharacteristic_cfl,i Укупна инсталисана снага i-те групе сијалица после примене мере ЕЕ [W] 

Ppre,i - Јединична снага сијалица пре примене мере ЕЕ [W] 

npre,i - Број сијалица пре примене мере  

Pposle,i - Јединична снага сијалица после примене мере ЕЕ [W] 

nposle,i - Број сијалица после примене мере  

nh - 
Број радних сати сијалице у току године [h/god]; 

nh = 800 ÷ 1000 h/god 

Frep - 

Корекциони фактор којим се узима у обзир чињеница да купљене сијалице неће 

бити одмах замењене 

Frep = 1 
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i - 
Индекс који се односи на појединачну сијалицу или на групу сијалица међусобно  

истих карактеристика 

jed - Појединачна сијалица или група сијалица међусобно истих карактеристика 

PES – Укупна годишња уштеда примарне енергије [kWh/god] 

fPRIM – Фактор конверзије финалне у примарну енергију за електричну енергију, а према 

Правилнику којим се прописује фактори конверзије који се користе за обрачун 

конверзије финалне енергије у примарну, као и фактори емисије угљен диоксида 

(СО2) 

CO2 – Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] 

fCO2 – Фактор емисије CO2 за електричну енергију, а према Правилнику којим се 

прописује фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије финалне 

енергије у примарну, као и фактори емисије угљен диоксида (СО2) 
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ОПГ3 Замена или побољшање система или уградња новог система осветљења  

или дела компоненти осветљења у новим или постојећим 

комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора 

 

Формулом 3. процењује се годишња уштеда финалне енергије FES [kWh/god] која је 

резултат замене или побољшања система или уградње новог система осветљења или дела 

компоненти осветљења у новим или постојећим комерцијалним и зградама јавно-услужног 

сектора.  

Изразом А даје се процена јединичне уштеде финалне енергије UFES 

[kWh/(jed×god)] која се израчунава као разлика производа инсталисане снаге 

компоненте система осветљења (нпр. сијалице или групе сијалица) и броја сати рада те 

компоненте пре и после примене мере ЕЕ. Укупна годишња уштеда финалне енергије 

FES [kWh/god] израчунава се као збир јединичних годишњих уштеда финалне енергије. 

Изразом Б даје се процена јединичне уштеде финалне енергије UFES по јединици 

површине [kWh/(m2×god)] која се израчунава као разлика производа количника 

инсталисане снаге на систему осветљења и површине на којој је мера ЕЕ примењена 

[W/m2] и броја радних сати, пре и после примене мере ЕЕ. Укупна годишња уштеда 

финалне енергије FES [kWh/god] у случају када је дата уштеда финалне енергије по 

површини [kWh/(m2×god)] израчунава се као производ јединичне годишње уштеде 

финалне енергије и укупне површине на којој је мера примењена [m2], и сумирањем 

појединачних уштеда које су на тај начин остварене у појединачним зградама. 

Изразом Ц процењује се укупна годишња уштеда финалне енергије - FES 

[kWh/god] која је резултат замене постојећих компоненти система осветљења  новом, 

енергетски ефикаснијом опремом, или уградњом нове, енергетски ефикасне опреме 

(нпр. сензори, сензори заузетости), или унапређења постојећег система осветљења у 

згради. Изразом Ц врши се процена укупне годишње уштеде финалне енергије на основу 

примене широког спектра мера у циљу побољшања система осветљења, при чему се 

узимају у обзир и побољшања у погледу инсталисане снаге сијалица и снаге 

пригушница. 

Укупна годишња уштеда примарне енергије PES [kWh/god] израчунава се као 

производ укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора конверзије финалне 

у примарну енергију за електричну енергију. 

Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] израчунава се као производ 

укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора емисије CO2 за електричну 

енергију. 

Уколико није познат принцип замене, за вредности снаге извора светлости користе 

се препоручене вредности из Табеле 3. у Прилогу 2. овог правилника. 

Век трајања мере је 15 година. 

 

Формула 3. 

ОПГ3 

Замена или побољшање система или уградња новог система осветљења или дела 

компоненти осветљења у новим или постојећим комерцијалним и зградама јавно-

услужног сектора 

Израз А 

𝑈𝐹𝐸𝑆 =
(𝑃𝑖𝑛𝑖𝑡,𝑖×𝑛ℎ_𝑖𝑛𝑖𝑡,𝑖−𝑃𝑛𝑒𝑤,𝑖×𝑛ℎ_𝑛𝑒𝑤,𝑖)

1000
 [kWh/(jed×god)] 

Израз Б  

𝑈𝐹𝐸𝑆 =
(𝑃𝑖𝑛𝑖𝑡,𝑖×𝑛ℎ_𝑖𝑛𝑖𝑡,𝑖−𝑃𝑛𝑒𝑤,𝑖×𝑛ℎ_𝑛𝑒𝑤,𝑖)

1000
 [kWh/(m2×god)]

 
Pinit,i - 

Инсталисана снага система i-те групе пре примене мере ЕЕ [W] [W/m2] 

Pinit,i = npre,i ×(1+fpre,i)×Ppre,i 



 

 

11 

 

Pnew,i - 
Инсталисана снага система i-те групе после примене мере ЕЕ [W] [W/m2] 

Pnew,i = nposle,i ×(1+fposle,i)×Pposle,i 

Ppre,i - 
Јединична снага једног извора светлости или i-те групе пре примене мере ЕЕ [W] 

[W/m2] 

Pposle,i - 
Јединична снага једног извора светлости или i-те групе после примене мере ЕЕ [W] 

[W/m2] 

fpre,i - Фактор пригушнице i-те групе пре примене мере ЕЕ 

fposle,i - Фактор пригушнице i-те групе после примене мере ЕЕ 

npre,i - Број извора светлости i-те групе пре примене мере ЕЕ 

nposle,i - Број извора светлости i-те групе после примене мере ЕЕ 

nh_init,i - Број радних сати у току године i-те групе пре примене мере ЕЕ h/god 

nh_new,i - Број радних сати у току године i-те групе после примене мере ЕЕ h/god 

i -  
Индекс који се односи  на појединачну сијалицу или на групу сијалица 

међусобно истих карактеристика   

Израз Ц   

𝐹𝐸𝑆 =
𝐻𝑠𝑡⋅∑ (𝑁𝑙,𝑠𝑡×𝑃𝑙,𝑠𝑡+𝑁𝑏,𝑠𝑡×𝑃𝑏,𝑠𝑡)𝑖−𝐻𝑒𝑓×∑ (𝑁𝑙,𝑒𝑓×𝑃𝑙,𝑒𝑓+𝑁𝑏,𝑒𝑓×𝑃𝑏,𝑒𝑓)𝑖×(1−𝐹𝐷)𝑖

𝑁𝑒𝑓
𝑖=1

𝑁𝑠𝑡
𝑖=1

1000
 [kWh/god] 

PES = FES x fPRIM [kWh/god] 

CO2 = FES x fCO2/1000 [tCO2/god] 

Објашњење:  

Nst - Број стандардних светиљки 

Nl,st - Број стандардних сијалица 

Nb,st - Број стандардних пригушница 

Pl,st - Ефективна снага стандардне светиљке [W] 

Pb,st - Ефективна снага стандардне пригушнице [W] 

Nef - Број енергетски ефикасних светиљки 

Nl,ef - Број енергетски ефикасних сијалица 

Nb,ef - Број енергетски ефикасних пригушница 

Pl,ef - Ефективна снага енергетски ефикасне светиљке [W] 

Pb,ef - Ефективна снага енергетски ефикасне пригушнице [W] 

Hst - Број радних сати без контролне стратегије [h/god] 

Hef - 
Број радних сати са применом енергетски ефикасне контролне стратегије [h/god] 

𝐻𝑒𝑓 = 𝐻𝑠𝑡 × (1 − 𝐹𝐶) 

FC - 
Контролни коефицијент, чија вредност зависи од усвојене контролне стратегије 

0 ≤ FC ≤ 1; ако нема контролне стратегије, FC = 0 

FD - 

Коефицијент пригушења, којим се узима у обзир уградња опреме с том 

могућношћу (А1 класа) 

0 ≤ FD ≤ 1; ако нема могућности пригушења, FD = 0 

PES – Укупна годишња уштеда примарне енергије [kWh/god] 

fPRIM – Фактор конверзије финалне у примарну енергију за електричну енергију, а према 

Правилнику којим се прописује фактори конверзије који се користе за обрачун 

конверзије финалне енергије у примарну, као и фактори емисије угљен диоксида 

(СО2) 

CO2 – Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] 

fCO2 – Фактор емисије CO2 за електричну енергију, а према Правилнику којим се 

прописује фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије финалне 

енергије у примарну, као и фактори емисије угљен диоксида (СО2) 
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ОПГ4 Реконструкција топлотне изолације одређених делова грађевинског 

омотача (зидови, кровови, таванице, темељи и сл.) и/или замена 

прозора у постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-

услужног сектора 

 

Формулом 4. даје се процена јединичне UFES и укупне FES годишње уштеде 

финалне енергије која је резултат примене мере ЕЕ на омотачу зграде, изолације 

грађевинског омотача и/или замене прозора, без замене и реконструкције система за 

грејање. 

Вредност јединичне годишње уштеде финалне енергије UFES [kWh/(m2×god)] 

настала применом ове мере добија се као разлика између одговарајућих коефицијената 

пролаза топлоте (Uvalue) пре и после примене мере ЕЕ. 

За вредности у формули 4. пре примене мере ЕЕ меродаван је период кад је објекат 

изграђен односно последњи пут реновиран. Претходно стање објекта заснива се на 

одговарајућој вредности коефицијента пролаза топлоте (Uvalue) према важећем 

стандарду у години када је објекат изграђен, односно последњи пут реновиран.  

Годишња уштеда финалне енергије FES [kWh/god] која се добија реконструкцијом 

једне компоненте, израчунава се као производ  јединичне уштеде финалне енергије UFES 

[kWh/(m2×god)] одговарајуће компоненте и укупне површине А [m2] на којој је одговарајућа 

мера примењена (нпр. површина замењених спољних прозора, изоловане таванице, 

изолованог спољног зида).  

Укупна уштеда финалне енергије израчунава се сабирањем уштеда остварених 

реализацијом појединачних мера ЕЕ на компонентама, тј. на омотачу зграде. 

Укупна годишња уштеда примарне енергије PES [kWh/god] израчунава се као 

производ укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора конверзије финалне 

у примарну енергију за енергију/енергент који се користи за грејање. 

Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] израчунава се као производ 

укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора емисије CO2 за 

енергију/енергент који се користи за грејање. 

Годишње уштедe примарне енергије и годишње смањење емисије CO2 зависи од 

врсте горива/енергије која се користи у систему грејања. 

Уколико се користи више енергената за грејање, потребно је одредити фактор 

конверзије финалне у примарну енергију и фактор емисије CO2 према учешћу сваког 

енергента у производњи топлотне енергије. 

Број степен дана грејања дат је у Табели 4. у Прилогу 2. овог правилника. 

У Табели 5. у Прилогу 2. овог правилника дата је вредност корекционог 

коефицијента b којим се узима у обзир степен корисности система грејања и тип извора 

енергије. 

У Табели 6. у Прилогу 2. овог правилника дата је вредност корекционог 

коефицијента c којим се узима у обзир експлоатационо ограничење. 

Ако није позната вредност коефицијента пролаза топлоте пре примене мере ЕЕ, 

Uvalueinit, препорука је да се за вредност коефицијента пролаза топлоте одговарајућих 

елемената грађевинског омотача зграде узму вредности у складу са подзаконским 

актима и стандардима који су важили у години (периоду) изградње зграде, како је то 

наведено у Табелама 7 - 10. и на слици број 1. у Прилогу 2. овог правилника. 

Ако није позната вредност коефицијента пролаза топлоте Uvaluenew после примене 

мере ЕЕ (није одређена прорачуном, није дата у пасошу објекта или у елаборату о 

енергетском прегледу објекта), уколико је мера спроведена пре 30. септембра 2012. 

године препорука је да се за вредност коефицијента пролаза топлоте узме одговарајућа 

вредност из Табела 7. - 10. у Прилогу 2. овог правилника, а уколико је мера спроведена 
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после 30. септембра 2012. године, за вредност тог коефицијента узима се одговарајућа 

вредност из Табеле 11. у Прилогу 2. овог правилника. 

У Табели 11. у Прилогу 2. овог правилника наведене су највеће дозвољене вредности 

коефицијента пролаза топлоте Umax W/(m2K) за елементе термичког омотача зграде који 

се примењују од 30. септембра 2012. године. 

Век трајања мере је 20 година за стамбене зграде (станове и куће). 

Век трајања мере је 25 година за комерцијалне зграде и зграде јавно-услужног 

сектора. 

 

Формула 4. 

ОПГ4 

Реконструкција топлотне изолације одређених делова грађевинског омотача 

(зидови, кровови, таванице, темељи и сл.) и/или замена прозора у постојећим 

стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора 

𝑈𝐹𝐸𝑆𝑖 =
(𝑈𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡,𝑖−𝑈𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑛𝑒𝑤,𝑖)×𝐻𝐷𝐷×24×(1/𝑏)×𝑐

1000
 [kWh/(m2×god)] 

𝐹𝐸𝑆𝑖 = 𝑈𝐹𝐸𝑆𝑖 × 𝐴𝑖 [kWh/god] 

𝐹𝐸𝑆 = ∑ 𝐹𝐸𝑆𝑖

к

𝑖=1

 

PES = FES x fPRIM [kWh/god] 

CO2 = FES x fCO2/1000 [tCO2/god] 

Објашњење:  

Uvalueinit - 
Вредности коефицијента пролаза топлоте пре примене мере ЕЕ [W/(m2×K)] које 

су дате у Табелама 7.- 10. у Прилогу 2. овог правилника 

Uvaluenew - 
Вредности коефицијента пролаза топлоте после примене мере ЕЕ [W/(m2×K)] које су 

дате у Табелама 7.- 11. у Прилогу 2. овог правилника 

HDD - Број степен дана грејања дат је у Табели 4. у Прилогу 2. овог правилника 

b - 

корекциони коефицијент којим се узима у обзир степен корисности система 

грејања и тип извора енергије, чије су вредности дате у Табели 5. у Прилогу 2. 

овог правилника 

c - 

Корекциони коефицијент експлоатационог ограничења којим се узима у обзир 

променљивост рада система грејања, чије су вредности дате у Табели 6. у 

Прилогу 2. овог правилника 

A - Површина омотача /прозора/врата на којој је примењена мера ЕЕ [m2] 

PES – Укупна годишња уштеда примарне енергије [kWh/god] 

fPRIM – Фактор конверзије финалне у примарну енергију за енергент/енергију који се 

користи за грејање пре примене мере, а према Правилнику којим се прописује 

фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије финалне енергије у 

примарну, као и фактори емисије угљен диоксида (СО2) 

CO2 – Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] 

fCO2 – Фактор емисије CO2 за енергент/енергију који се користи за грејање пре примене 

мере ЕЕ, а према Правилнику којим се прописује фактори конверзије који се 

користе за обрачун конверзије финалне енергије у примарну, као и фактори 

емисије угљен диоксида (СО2) 
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ОПГ5 Реконструкција грађевинског омотача и система за грејање у 

постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора 

 

Формулом 5. процењује се годишња уштеда финалне енергије FES [kWh/god] која 

је резултат реконструкције (побољшања) грађевинског омотача зграде и система за 

грејање, која за циљ има смањење специфичне годишње потребне енергије за грејање 

SHD у постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора. 

Јединична годишња уштеда финалне енергије UFES [kWh/(m2×god)] израчунава се 

на основу разлике количника специфичне годишње потребне енергије за грејање 

(SHDinit) и степена корисности система за грејање (ηinit) пре примене мере ЕЕ и 

количника специфичне годишње потребне енергије за грејање (SHDnew) и степена 

корисности система за грејање (ηnew) после примене мере ЕЕ. За потребе овог 

правилника изједначене су величине специфичне годишње потребне енергије за грејање 

и специфичне годишње потрошње енергије за грејање. Величина SHD је у енергетском 

пасошу зграде дата као Годишња потребна топлота за грејање –  QH,nd[kWh/(m2a)]. 

Ситуација пре примене мере заснива се на вредностима просечне енергетске 

ефикасности у периоду изградње одређене категорије зграда (према врсти зграде, 

начину изградње, примењеној технологији и/или врсти примењене изолације) у смислу 

дефинисања количника специфичне годишње потребне енергије за грејање (SHDinit) и 

степена корисности система за грејање (ηinit).  

Подаци о специфичној годишњој потребној енергији за грејање пре примене мере 

ЕЕ SHDinit  преузимају се из пасоша зграде и/или елабората ако је то могуће; у случају 

да ти подаци нису познати, узимају се препоручене вредности из Прилога 2. овог 

правилника. 

Имајући у виду да до 30. септембра 2012. године максималне вредности 

специфичне годишње потребне енергије за грејање SHDnew нису биле прописане, 

препорука је да се по примени мере ЕЕ изврши прорачун, или да се преузму вредности 

из Табеле 14. у Прилогу 2. овог правилника. Вредности степена корисности система за 

грејање дате су у Табели 12. у Прилогу 2. овог правилника. 

Укупна годишња уштеда финалне енергије FES [kWh/god] израчунава се као 

производ јединичне годишње уштеде енергије UFES [kWh/(m2×god)] и укупне грејане 

површине А [m2] реконструисане зграде. Вредност укупне уштеде финалне енергије за 

више зграда одређује се као збир укупних уштеда финалне енергије појединачно 

добијених за сваку од реконструисаних зграда. 

Укупна годишња уштеда примарне енергије PES [kWh/god] израчунава се као 

производ укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора конверзије финалне 

у примарну енергију за енергију/енергент који се користи за грејање. 

Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] израчунава се као производ 

укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора емисије CO2 за 

енергију/енергент који се користи за грејање. 

Годишње уштеда примарне енергије и годишње смањење емисије CO2 зависи од 

врсте горива/енергије која се користи у систему грејања. 

Уколико се користи више енергената за грејање, потребно је одредити фактор 

конверзије финалне у примарну енергију и фактор емисије CO2 према учешћу сваког 

енергента у производњи топлотне енергије. 

Век трајања мере је 20 година за стамбене зграде (станове и куће). 

Век трајања мере је 25 година за комерцијалне зграде и зграде јавно-услужног 

сектора. 

 

Формула 5. 
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ОПГ5 
Реконструкција грађевинског омотача и система за грејање  

у постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора 

𝑈𝐹𝐸𝑆 =
𝑆𝐻𝐷𝑖𝑛𝑖𝑡

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡
−

𝑆𝐻𝐷𝑛𝑒𝑤

𝜂𝑛𝑒𝑤
 [kWh/(m2×god)] 

𝐹𝐸𝑆 = 𝑈𝐹𝐸𝑆 × 𝐴 [kWh/god] 

PES = (
𝑆𝐻𝐷𝑖𝑛𝑖𝑡x𝑓𝑃𝑅𝐼𝑀,𝑖𝑛𝑖𝑡

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡
−

𝑆𝐻𝐷𝑛𝑒𝑤x𝑓𝑃𝑅𝐼𝑀,𝑛𝑒𝑤

𝜂𝑛𝑒𝑤
) x A [kWh/god] 

CO2 = (
𝑆𝐻𝐷𝑖𝑛𝑖𝑡x𝑓𝐶𝑂2,𝑖𝑛𝑖𝑡

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡
−

𝑆𝐻𝐷𝑛𝑒𝑤x𝑓𝐶𝑂2,𝑛𝑒𝑤

𝜂𝑛𝑒𝑤
) x A /1000 [tCO2/god] 

Објашњење: 

SHDinit - 

Специфична годишња потребна енергија за грејање пре примене мере ЕЕ [kWh/(m2×god)] 

чије су вредности за стамбене зграде дате у  Табела 13. у Прилогу 2. овог правилника, а 

за јавне зграде у  Табели 14. у Прилогу 3. овог правилника 

SHDnew - 

Специфична годишња потребна енергија за грејање после примене мере ЕЕ [kWh/(m2×god)] 

за стамбене зграде и јавне зграде, чије су вредности дате у Табели 15. у Прилогу 2. 

овог правилника 

ηinit - 
Степен корисности система за грејање пре примене мере ЕЕ 

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡 = 𝜂𝑘,𝑖𝑛𝑖𝑡 × 𝜂𝑐,𝑖𝑛𝑖𝑡 × 𝜂𝑟,𝑖𝑛𝑖𝑡 

ηnew - 
Степен корисности система за грејање после примене мере ЕЕ 

𝜂𝑛𝑒𝑤 = 𝜂𝑘,𝑛𝑒𝑤 × 𝜂𝑐,𝑛𝑒𝑤 × 𝜂𝑟,𝑛𝑒𝑤 

ηk - 
Степен корисности котла чије су вредности дате у Табели 12. у Прилогу 2. овог 

правилника 

ηc - 
Степен корисности цевне мреже чије су вредности дате у Табели 12. у Прилогу 2. 

овог правилника 

ηr - 
Степен корисности система аутоматске регулације чије су вредности дате у Табели 12. у 

Прилогу 2. овог правилника 

A - 

Корисна грејана површина [m2] је површина на којој је примењена мера ЕЕ. Овај податак  

узима се из енергетског пасоша на основу величине AN [m2] (нето површина зграде унутар 

термичког омотача зграде) 

PES – Укупна годишња уштеда примарне енергије [kWh/god] 

fPRIM,init – Фактор конверзије финалне у примарну енергију за енергент/енергију који се 

користи за грејање пре примене мере, а према Правилнику којим се прописује 

фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије финалне енергије у 

примарну, као и фактори емисије угљен диоксида (СО2) 

fPRIM,new – Фактор конверзије финалне у примарну енергију за енергент/енергију који се 

користи за грејање након примене мере, а према Правилнику којим се прописује 

фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије финалне енергије у 

примарну, као и фактори емисије угљен диоксида (СО2 

CO2 – Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] 

fCO2,init – Фактор емисије CO2 за енергент/енергију који се користи за грејање пре примене 

мере ЕЕ, а према Правилнику којим се прописује фактори конверзије који се користе 

за обрачун конверзије финалне енергије у примарну, као и фактори емисије угљен 

диоксида (СО2) 

fCO2,new – Фактор емисије CO2 за енергент/енергију који се користи за грејање након примене 

мере ЕЕ, а према Правилнику којим се прописује фактори конверзије који се користе 

за обрачун конверзије финалне енергије у примарну, као и фактори емисије угљен 

диоксида (СО2) 
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ОПГ6 Замена опреме за грејање у постојећим стамбеним, комерцијалним и 

зградама јавно-услужног сектора 

 

Формулом 6. процењује се годишња уштеде финалне енергије FES [kWh/god] која је 

резултат реконструкције система за грејање – замене постојеће опреме  новом опремом са 

већим степеном корисности у постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-

услужног сектора.  

Јединична годишња уштеда финалне енергије UFES [kWh/(jed×god)] израчунава се 

као производ разлике реципрочних вредности степена корисности система за грејања 

пре примене мере ЕЕ- ηinit и после примене мере ЕЕ- ηnew, специфичне годишње потребне 

енергије за грејање SHD [kWh/(m2×god)] и грејане површине зграде A [m2]. 

Укупна годишња уштеда финалне енергије FES [kWh/god] израчунава се 

сабирањем годишњих јединичних вредности уштеда које постиже сваки појединачни 

подсистем система за грејање обухваћен спроведеном мером ЕЕ. 

Укупна годишња уштеда примарне енергије PES [kWh/god] израчунава се као 

производ укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора конверзије финалне 

у примарну енергију за енергију/енергент који се користи за грејање. 

Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] израчунава се као производ 

укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора емисије CO2 за 

енергију/енергент који се користи за грејање. 

Годишње уштеда примарне енергије и годишње смањење емисије CO2 зависи од 

врсте горива/енергије која се користи у систему грејања. 

Уколико се користи више енергената за грејање, потребно је одредити фактор 

конверзије финалне у примарну енергију и фактор емисије CO2 према учешћу сваког 

енергента у производњи топлотне енергије. 

Податке за специфичну годишњу потребну енергију за грејање треба узети из 

пасоша зграде или елабората ако је то могуће, а ако то није могуће тај податак за 

стамбене зграде  узима се из Табеле 13., а за јавне зграде из Табеле 14. у Прилогу 2. овог 

правилника. 

Век трајања мере је 20 година за стамбене зграде (станове и куће). 

Век трајања мере је 25 година за комерцијалне зграде и зграде јавно-услужног 

сектора. 

 

Формула 6. 

ОПГ6 
Замена опреме за грејање у постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама 

јавно-услужног сектора 

𝑈𝐹𝐸𝑆 = (
1

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡
−

1

𝜂𝑛𝑒𝑤
) × 𝑆𝐻𝐷 × 𝐴   [kWh/(jed×god)] 

𝐹𝐸𝑆 = ∑ 𝑈𝐹𝐸𝑆𝑖
к
𝑖=1  [kWh/god] 

PES = ∑ (
𝑓𝑃𝑅𝐼𝑀,𝑖𝑛𝑖𝑡

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡
−

𝑓𝑃𝑅𝐼𝑀,𝑛𝑒𝑤

𝜂𝑛𝑒𝑤
) × 𝑆𝐻𝐷 × 𝐴к

𝑖=1  [kWh/god] 

CO2 = ∑ (
𝑓𝐶𝑂2,𝑖𝑛𝑖𝑡

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡
−

𝑓𝐶𝑂2,𝑛𝑒𝑤

𝜂𝑛𝑒𝑤
) × 𝑆𝐻𝐷 × 𝐴к

𝑖=1   /1000 [tCO2/god] 

Објашњење:  

SHD - 

Специфична годишња потребна енергије за грејање [kWh/(m2×god)]:  

за стамбене зграде  дата је у Табели 13. у Прилогу 2. овог правилника, 

а за јавне зграде у Табели 14. у Прилогу 2. овог правилника 

A - Корисна грејана површина [m2] (површина на којој је примењена мера ЕЕ) 

ηinit - 
Степен корисности система за грејање пре примене мере ЕЕ 

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡 = 𝜂𝑘,𝑖𝑛𝑖𝑡 × 𝜂𝑐,𝑖𝑛𝑖𝑡 × 𝜂𝑟,𝑖𝑛𝑖𝑡 

ηnew - Степен корисности система за грејање после примене мере ЕЕ 
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𝜂𝑛𝑒𝑤 = 𝜂𝑘,𝑛𝑒𝑤 × 𝜂𝑐,𝑛𝑒𝑤 × 𝜂𝑟,𝑛𝑒𝑤 

ηk - 
Степен корисности котла, чије су вредности дате у Табели 12. у Прилогу 2. овог 

правилника 

ηc - 
Степен корисности цевне мреже, чије су вредности дате у Табели 12. у  

Прилогу 2. овог правилника 

ηr - 
Степен корисности система аутоматске регулације, чије су вредности дате у 

Табели 12. у Прилогу 2. овог правилника 

jed - зграда, објекат 

PES – Укупна годишња уштеда примарне енергије [kWh/god] 

fPRIM,init – Фактор конверзије финалне у примарну енергију за енергент/енергију који се 

користи за грејање пре примене мере, а према Правилнику којим се прописује 

фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије финалне енергије у 

примарну, као и фактори емисије угљен диоксида (СО2) 

fPRIM,new – Фактор конверзије финалне у примарну енергију за енергент/енергију који се 

користи за грејање након примене мере, а према Правилнику којим се прописује 

фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије финалне енергије у 

примарну, као и фактори емисије угљен диоксида (СО2 

CO2 – Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] 

fCO2,init – Фактор емисије CO2 за енергент/енергију који се користи за грејање пре примене 

мере ЕЕ, а према Правилнику којим се прописује фактори конверзије који се 

користе за обрачун конверзије финалне енергије у примарну, као и фактори 

емисије угљен диоксида (СО2) 

fCO2,new – Фактор емисије CO2 за енергент/енергију који се користи за грејање након 

примене мере ЕЕ, а према Правилнику којим се прописује фактори конверзије 

који се користе за обрачун конверзије финалне енергије у примарну, као и 

фактори емисије угљен диоксида (СО2) 
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ОПГ7 Увођење нове грађевинске регулативе за нове стамбене, комерцијалне 

и зграде јавно-услужног сектора 

 

Применом формуле 7.  прорачунава се јединична годишња уштеда финалне 

енергије UFES [kWh/(m2×god)] која је резултат примене нове грађевинске регулативе - 

прописа са строжим захтевима у погледу специфичне годишње потребне енергије за 

грејање у зградама. Применом ове мера ЕЕ нове зграде имају знатно мање вредности 

специфичне годишње потребне енергије за грејање SHDnew [kWh/(m2×god)] у односу на 

вредности специфичне годишње потребне енергије за грејање SHDinit [kWh/(m2×god)] 

које су имале према претходно важећој регулативи. 

Вредности јединичне годишње уштеде финалне енергије UFES [kWh/(m2×god)] 

настале применом ове мере израчунавају се на бази разлике односа између средње 

вредности специфичне годишње потребне енергије за грејање SHDinit за одређени тип 

зграда и степена корисности система за грејање ηinit и односа специфичне годишње 

потребне енергије за грејање SHDnew и степена корисности система за грејање ηnew који 

се примењује у изградњи нових зграда у складу са новом регулативом. 

Вредности SHDinit за стамбене зграде дате су у Табели 16. у Прилогу 3. овог 

правилника а за јавне зграде у Табели 14. у Прилогу 2. овог правилника. 

Вредности SHDnew преузимају се из пасоша зграде или из Табеле 17. у Прилогу 2. 

овог правилника. 

Вредност годишњих уштеда финалне енергије FES [kWh/god] израчунава се 

множењем јединичне уштеде финалне енергије UFES [kWh/(m2×god)] и корисне грејане 

површине А [m2] новоизграђене зграде. 

Укупна уштеда финалне енергије израчунава се сабирањем уштеда остварених на 

сваком од новоизграђених објеката. 

Укупна годишња уштеда примарне енергије PES [kWh/god] израчунава се као 

производ укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора конверзије финалне 

у примарну енергију за енергију/енергент који се користи за грејање. 

Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] израчунава се као производ 

укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора емисије CO2 за 

енергију/енергент који се користи за грејање. 

Годишње уштеда примарне енергије и годишње смањење емисије CO2 зависи од 

врсте горива/енергије која се користи у систему грејања. 

Уколико се користи више енергената за грејање, потребно је одредити фактор 

конверзије финалне у примарну енергију и фактор емисије CO2 према учешћу сваког 

енергента у производњи топлотне енергије. 

Век трајања мере је 20 година за стамбене зграде (станове и куће). 

Век трајања мере је 25 година за комерцијалне зграде и зграде јавно-услужног 

сектора. 

 

Формула 7. 

ОПГ7 
Увођење нове грађевинске регулативе за нове стамбене, комерцијалне и зграде 

јавно-услужног сектора 

𝑈𝐹𝐸𝑆 =
𝑆𝐻𝐷𝑖𝑛𝑖𝑡

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡
−

𝑆𝐻𝐷𝑛𝑒𝑤

𝜂𝑛𝑒𝑤
 [kWh/(m2×god)] 

𝐹𝐸𝑆 = 𝑈𝐹𝐸𝑆 × 𝐴 [kWh/god] 

PES = (
𝑆𝐻𝐷𝑖𝑛𝑖𝑡x𝑓𝑃𝑅𝐼𝑀,𝑖𝑛𝑖𝑡

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡
−

𝑆𝐻𝐷𝑛𝑒𝑤x𝑓𝑃𝑅𝐼𝑀,𝑖𝑛𝑖𝑡

𝜂𝑛𝑒𝑤
) × 𝐴 [kWh/god] 

CO2 = (
𝑆𝐻𝐷𝑖𝑛𝑖𝑡x𝑓𝐶𝑂2,𝑖𝑛𝑖𝑡

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡
−

𝑆𝐻𝐷𝑛𝑒𝑤x𝑓𝐶𝑂2,𝑖𝑛𝑖𝑡

𝜂𝑛𝑒𝑤
) × 𝐴 /1000 [tCO2/god] 
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Објашњење: 

SHDinit - 

Усредњена вредност специфичне годишње потребне енергије за грејање 

[kWh/(m2×god)] за стамбене зграде дата је у Табели 16., а за јавне зграде у Табели 

14. у Прилогу 2. овог правилника 

SHDnew - 
Максималне вредности специфичне годишње потребне енергије за грејање 

зграде дате су у Табели 17. у Прилогу 2. овог правилника 

ηinit - 
Степен корисности система за грејање пре примене мере ЕЕ 

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡 = 𝜂𝑘,𝑖𝑛𝑖𝑡 × 𝜂𝑐,𝑖𝑛𝑖𝑡 × 𝜂𝑟,𝑖𝑛𝑖𝑡 

ηnew - 
Степен корисности система за грејање после примене мере ЕЕ 

𝜂𝑛𝑒𝑤 = 𝜂𝑘,𝑛𝑒𝑤 × 𝜂𝑐,𝑛𝑒𝑤 × 𝜂𝑟,𝑛𝑒𝑤 

ηk - 
Степен корисности котла, чије су вредности дате у Табели 12. у Прилогу 2. овог 

правилника 

ηc - 
Степен корисности цевне мреже, чије су вредности дате у табели 12. у  

Прилогу 2. овог правилника 

ηr - 
Степен корисности система аутоматске регулације, чије су вредности дате у 

Табели 12. у Прилогу 2. овог правилника 

А - Корисна грејана површина [m2] 

PES – Укупна годишња уштеда примарне енергије [kWh/god] 

fPRIM,init – Фактор конверзије финалне у примарну енергију за енергент/енергију који се 

користи за грејање пре примене мере, а према Правилнику којим се прописује 

фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије финалне енергије у 

примарну, као и фактори емисије угљен диоксида (СО2) 

fPRIM,new – Фактор конверзије финалне у примарну енергију за енергент/енергију који се 

користи за грејање након примене мере, а према Правилнику којим се прописује 

фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије финалне енергије у 

примарну, као и фактори емисије угљен диоксида (СО2 

CO2 – Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] 

fCO2,init – Фактор емисије CO2 за енергент/енергију који се користи за грејање пре примене 

мере ЕЕ, а према Правилнику којим се прописује фактори конверзије који се 

користе за обрачун конверзије финалне енергије у примарну, као и фактори 

емисије угљен диоксида (СО2) 

fCO2,new – Фактор емисије CO2 за енергент/енергију који се користи за грејање након 

примене мере ЕЕ, а према Правилнику којим се прописује фактори конверзије 

који се користе за обрачун конверзије финалне енергије у примарну, као и 

фактори емисије угљен диоксида (СО2) 
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ОПГ8 Замена или уградња нове опреме за грејање воде  

у постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-услужног 

сектора 

 

Формулом 8. даје се процена јединичне годишње уштеде финалне енергије UFES 

која је резултат замене или уградње нове опреме у систему за грејање воде у постојећим 

стамбеним и комерцијалним зградама и зградама јавно-услужног сектора. Јединична 

годишња уштеда финалне енергије настала применом ове мере израчунава се као 

производ разлике реципрочних вредности степена корисности система за грејање воде 

пре ηinit и после ηnew замене (уградње) и специфичне потрошње енергије за грејање 

санитарне топле воде у згради SWD [kWh/(jed×god)]. 

Укупна годишња уштеда финалне енергије FES [kWh/god] израчунава се сабирањем 

свих јединичних годишњих вредности уштеда финалне енергије реализованих на основу 

спроведених мера ЕЕ (замене или уградње). 

Укупна годишња уштеда примарне енергије PES [kWh/god] израчунава се као 

производ укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора конверзије финалне 

у примарну енергију за енергију/енергент који се користи за грејање. 

Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] израчунава се као производ 

укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора емисије CO2 за 

енергију/енергент који се користи за грејање. 

Годишње уштеде примарне енергије и годишње смањење емисије CO2 зависи од 

врсте горива/енергије која се користи у систему грејања. 

Уколико се користи више енергената за грејање, потребно је одредити фактор 

конверзије финалне у примарну енергију и фактор емисије CO2 према учешћу сваког 

енергента у производњи топлотне енергије. 

Век трајања мере је 20 година за стамбене зграде (станове и куће). 

Век трајања мере је 25 година за комерцијалне зграде и зграде јавно-услужног 

сектора. 

 

Формула 8. 

ОПГ8 
Замена или уградња нове опреме за грејање воде у постојећим стамбеним, 

комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора 

𝑈𝐹𝐸𝑆 = (
1

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡
−

1

𝜂𝑛𝑒𝑤
) × 𝑆𝑊𝐷 [kWh/(jed×god)] 

𝑆𝑊𝐷 =
𝐶ℎ𝑜𝑡_𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟_𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦×365×𝑛𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑠/ℎℎ𝑑𝑠×𝑐𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟(𝑡ℎ𝑜𝑡_𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟−𝑡𝑐𝑜𝑙𝑑_𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟)

3600
 [kWh/(jed×god)] 

𝐹𝐸𝑆 = ∑ 𝑈𝐹𝐸𝑆𝑖
к
𝑖=1  [kWh/god] 

PES = ∑ (
𝑓𝑃𝑅𝐼𝑀,𝑖𝑛𝑖𝑡

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡
−

𝑓𝑃𝑅𝐼𝑀,𝑛𝑒𝑤

𝜂𝑛𝑒𝑤
) × 𝑆𝑊𝐷к

𝑖=1  [kWh/god] 

CO2 = ∑ (
𝑓𝐶𝑂2,𝑖𝑛𝑖𝑡

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡
−

𝑓𝐶𝑂2,𝑛𝑒𝑤

𝜂𝑛𝑒𝑤
) × 𝑆𝑊𝐷/1000к

𝑖=1  [tCO2/god] 

Објашњење: 

ηinit - 
Степен корисности система за грејање пре примене мере ЕЕ 

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡 = 𝜂𝑘,𝑖𝑛𝑖𝑡 × 𝜂𝑐,𝑖𝑛𝑖𝑡 × 𝜂𝑟,𝑖𝑛𝑖𝑡 

ηnew - 
Степен корисности система за грејање после примене мере ЕЕ 

𝜂𝑛𝑒𝑤 = 𝜂𝑘,𝑛𝑒𝑤 × 𝜂𝑐,𝑛𝑒𝑤 × 𝜂𝑟,𝑛𝑒𝑤 

ηk - 

Степен корисности котла, чије су вредности дате у Табели 12. у Прилогу 2. овог 

правилника. 

Код грејања воде електричном енергијом степен корисности отпорног електро-

грејача, ηk = 0,92÷0,97 
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ηc - 
Степен корисности цевне мреже, чије су вредности дате у Табели 12. у  

Прилогу 2. овог правилника 

ηr - 
Степен корисности система аутоматске регулације, чије су вредности дате у 

Табели 12. у Прилогу 2. овог правилника 

SWD - Специфична потрошња енергије за грејање воде [kWh/(jed×god)] 

365 - Број дана у години 

Chot_water_daily- 
Просечна дневна потрошња топле воде по особи/карактеристичној величини, 

чије су вредности дате у Табели 18. у Прилогу 2. овог правилника 

npersons/hdds - Просечан број чланова домаћинства/карактеристична величина 

thot_water - Температура топле воде – уобичајено; thot_water = 60°C 

tcold_water - Температура хладне воде – уобичајено; tcold_water = 15°C 

cwater - Средњи специфични топлотни капацитет воде; cwater = 4,186 kJ/(kg×K)  

PES – Укупна годишња уштеда примарне енергије [kWh/god] 

fPRIM,init – Фактор конверзије финалне у примарну енергију за енергент/енергију који се 

користи за грејање пре примене мере, а према Правилнику којим се прописује 

фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије финалне енергије у 

примарну, као и фактори емисије угљен диоксида (СО2) 

fPRIM,new – Фактор конверзије финалне у примарну енергију за енергент/енергију који се 

користи за грејање након примене мере, а према Правилнику којим се прописује 

фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије финалне енергије у 

примарну, као и фактори емисије угљен диоксида (СО2 

CO2 – Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] 

fCO2,init – Фактор емисије CO2 за енергент/енергију који се користи за грејање пре примене 

мере ЕЕ, а према Правилнику којим се прописује фактори конверзије који се 

користе за обрачун конверзије финалне енергије у примарну, као и фактори 

емисије угљен диоксида (СО2) 

fCO2,new – Фактор емисије CO2 за енергент/енергију који се користи за грејање након 

примене мере ЕЕ, а према Правилнику којим се прописује фактори конверзије 

који се користе за обрачун конверзије финалне енергије у примарну, као и 

фактори емисије угљен диоксида (СО2) 
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ОПГ9 Прикључак на систем даљинског грејања нове или постојеће стамбене, 

комерцијалне и зграде јавно-услужног сектора  

 

Формулом 9. процењује се јединична годишња уштеда финалне енергије UFES која 

је резултат прикључења нових или постојећих стамбених, комерцијалних и зграде јавно-

услужног сектора на систем даљинског грејања. Јединична годишња уштеда финалне 

енергије настала применом ове мере израчунава се као производ разлике реципрочних 

вредности степена корисности система за грејања ηinit пре прикључења на систем 

даљинског грејања и степена корисности система даљинског грејања ηDH и збира 

производа специфичне годишње потребне енергије за грејање SHD [kWh/(m2×god)], 

корисне грејане површине зграде А[m2] и специфичне потрошње енергије за грејање 

санитарне топле воде SWD [kWh/(jed×god)]. 

Укупна годишња уштеда финалне енергије FES [kWh/god] израчунава се 

сабирањем јединичних годишњих вредности уштеда финалне енергије сваког од 

система за грејање који је обухваћен спроведеном мером ЕЕ. 

Век трајања мере је 20 година за стамбене зграде (станове и куће). 

Век трајања мере је 25 година за јавне објекте. 

 

Формула 9. 

ОПГ9 
Прикључак на систем даљинског грејања нове или постојеће стамбене, 

комерцијалне и зграде јавно-услужног сектора  

𝑈𝐹𝐸𝑆 = (
1

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡
−

1

𝜂𝐷𝐻
) × (𝑆𝐻𝐷 × 𝐴 + 𝑆𝑊𝐷) [kWh/(jed×god)] 

𝑆𝑊𝐷 =
𝐶ℎ𝑜𝑡_𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟_𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦×365×𝑛𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑠/ℎℎ𝑑𝑠×𝑐𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟(𝑡ℎ𝑜𝑡_𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟−𝑡𝑐𝑜𝑙𝑑_𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟)

3600
 [kWh/ (jed×god)] 

𝐹𝐸𝑆 = ∑ 𝑈𝐹𝐸𝑆𝑖
к
𝑖=1  [kWh/god] 

𝑃𝐸𝑆 = ∑ (
𝑓𝑃𝑅𝐼𝑀,𝑖𝑛𝑖𝑡

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡
−

𝑓𝑃𝑅𝐼𝑀,𝑛𝑒𝑤

𝜂𝐷𝐻
) × (𝑆𝐻𝐷 × 𝐴 + 𝑆𝑊𝐷)к

𝑖=1   [kWh/god] 

𝐶𝑂2 = ∑ (
𝑓𝐶𝑂2,𝑖𝑛𝑖𝑡

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡
−

𝑓𝐶𝑂2,𝑛𝑒𝑤

𝜂𝐷𝐻
) × (𝑆𝐻𝐷 × 𝐴 + 𝑆𝑊𝐷)/1000к

𝑖=1   [tCO2/god] 

Објашњење:  

ηinit - 

Стандардизован степен корисности (у случају нове зграде) или степен 

корисности постојећег система за грејање и припрему топле воде  

Степен корисности система за грејање пре примене мере ЕЕ, 

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡 = 𝜂𝑘,𝑖𝑛𝑖𝑡 × 𝜂𝑐,𝑖𝑛𝑖𝑡 × 𝜂𝑟,𝑖𝑛𝑖𝑡 

ηDH - Степен корисности система за даљинско грејање ηDH  = 0,98÷1,00 

ηk - 
Степен корисности котла, чије су вредности дате у Табели 12. у Прилогу 2. овог 

правилника 

ηc - 
Степен корисности цевне мреже, чије су вредности дате у Табели 12. у  

Прилогу 2. овог правилника 

ηr - 
Степен корисности система аутоматске регулације, чије су вредности дате у 

Табели 12. у Прилогу 2. овог правилника 

SHD - 

Специфична годишња потребна енергија за грејање [kWh/(m2×god)], чије су 

вредности за постојеће стамбене зграде дате у Табели 13., за нове стамбене зграде  

у Табели 17. а за јавне зграде у Табели 14. у Прилогу 2. овог правилника 

А -  Корисна грејана површина објекта [m2] 

SWD - Специфична потрошња енергије за грејање воде [kWh/(jed×god)] 

365 - Број дана у години 

Chot_water_daily- 
Просечна дневна потрошња топле воде по особи/карактеристичној величини 

чије су вредности дате у Табели 18. у Прилогу 2. овог правилника 

npersons/hdds - Просечан број чланова домаћинства/карактеристична величина 
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thot_water - Температура топле воде – уобичајено; thot_water = 60 °C 

tcold_water - Температура хладне воде- уобичајено; tcold_water = 15 °C 

cwater - Средњи специфични топлотни капацитет воде; cwater = 4,186 kJ/(kg×K) 

jed - Систем за грејање по објекту/згради 

PES – Укупна годишња уштеда примарне енергије [kWh/god] 

fPRIM,init – 

Фактор конверзије финалне у примарну енергију за енергент/енергију који се 

користи за грејање пре примене мере, а према Правилнику којим се прописује 

фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије финалне енергије у 

примарну, као и фактори емисије угљен диоксида (СО2) 

fPRIM,new – 

Фактор конверзије финалне у примарну енергију за енергент/енергију који се 

користи за грејање након примене мере, а према Правилнику којим се прописује 

фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије финалне енергије у 

примарну, као и фактори емисије угљен диоксида (СО2 

CO2 – Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] 

fCO2,init – 

Фактор емисије CO2 за енергент/енергију који се користи за грејање пре примене 

мере ЕЕ, а према Правилнику којим се прописује фактори конверзије који се 

користе за обрачун конверзије финалне енергије у примарну, као и фактори 

емисије угљен диоксида (СО2) 

fCO2,new – 

Фактор емисије CO2 за енергент/енергију који се користи за грејање након 

примене мере ЕЕ, а према Правилнику којим се прописује фактори конверзије 

који се користе за обрачун конверзије финалне енергије у примарну, као и 

фактори емисије угљен диоксида (СО2) 
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ОПГ10 Уградња или замена уређаја за климатизацију номиналне снаге мање од 12 

kW у новим и постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-

услужног сектора 

 

Формулом 10. процењује се годишња уштеда финалне енергије FES [kWh/god] која 

је резултат уградње новог или замене постојећег уређаја за климатизацију (сплит систем) 

у новим и постојећим стамбеним и комерцијалним зградама и зградама јавно-услужног 

сектора. 

Јединична годишња уштеда финалне енергије UFES [kWh/(jed×god)] настала 

применом ове мере израчунава се као производ разлике реципрочних вредности 

коефицијента хлађења уређаја за климатизацију у режиму хлађења EERaverage и 

EERbest_perf_on_market (за ситуацију пре и после примене мере ЕЕ), номиналне расхладне 

снаге уређаја Pfn [kW] и броја радних сати у току године на номиналној снази nh [h]. 

Укупна годишња уштеда финалне енергије FES [kWh/god] израчунава се 

сабирањем годишњих јединичних вредности уштеда финалне енергије које су резултат 

свих замењених уређаја за климатизацију или новоуграђених уређаја за климатизацију 

(сплит система). 

Укупна годишња уштеда примарне енергије PES [kWh/god] израчунава се као 

производ укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора конверзије финалне 

у примарну енергију за електричну енергију. 

Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] израчунава се као производ 

укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора емисије CO2 за електричну 

енергију. 

Век трајања мере је 10 година. 

 

Формула 10. 

ОПГ10 

Уградња или замена уређаја за климатизацију номиналне снаге мање од 12 kW у 

новим и постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-услужног 

сектора 

𝑈𝐹𝐸𝑆 = (
1

𝐸𝐸𝑅𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
−

1

𝐸𝐸𝑅best_perf_on_market
) × 𝑃𝑓𝑛 × 𝑛ℎ [kWh/(jed×god)] 

𝑛ℎ = 𝑛𝑠ℎ × 𝑓𝑢 

𝐹𝐸𝑆 = ∑ 𝑈𝐹𝐸𝑆𝑖
к
𝑖=1  [kWh/god] 

PES = FES x fPRIM [kWh/god] 

CO2 = FES x fCO2/1000 [tCO2/god] 

Објашњење: 

EER - 
Вредност коефицијента хлађења уређаја за климатизацију (однос произведене 

расхладне енергије и потрошене електричне енергије)  

EERaverage - 

Просечна вредност коефицијента хлађења за постојећи уграђени уређај за 

климатизацију: 

EERaverage  (вредност за постојећи уређај који се мења новим) 

EERaverage = 2,6 (ако се уграђује нови уређај без замене постојећег) 

EERaverage_with_inverter =3,3 за уређај за климатизацију са уграђеним инвертером (ако 

се уграђује нови уређај без замене постојећег) 

EERbest_perf_on_market 

- 

За вредност коефицијента хлађења новог уређаја за климатизацију користе 

се подаци са уређаја, или, ако је позната само класа енергетске 

ефикасности, преузимају се вредности из Табеле 19. у Прилогу 2. овог 

правилника. Ако ти подаци нису познати, EERbest_perf_on_market= 3,75 

Pfn - Номинална расхладна снага уређаја за климатизацију [kW] 

nh - Број радних сати у току године на номиналној снази [h] 
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nsh - 
Укупан број радних сати у току године [h]: 

за стамбене зграде nsh = 230 h, за јавне зграде nsh = 500 h 

fu - Коефицијент делимичног оптерећења са препорученом вредношћу fu = 0,58 

jed - Јединични уређај за климатизацију 

PES – Укупна годишња уштеда примарне енергије [kWh/god] 

fPRIM – Фактор конверзије финалне у примарну енергију за електричну енергију, а према 

Правилнику којим се прописује фактори конверзије који се користе за обрачун 

конверзије финалне енергије у примарну, као и фактори емисије угљен диоксида 

(СО2) 

CO2 – Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] 

fCO2 – Фактор емисије CO2 за електричну енергију, а према Правилнику којим се 

прописује фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије финалне 

енергије у примарну, као и фактори емисије угљен диоксида (СО2) 
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ОПГ11 Уградња соларног система за грејање потрошне санитарне воде у 

новим и постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-

услужног сектора 

 

Формулом 11. процењује се јединична годишња уштеда финалне енергије која је 

резултат уградње соларних колектора за грејање потрошне санитарне воде у новим и 

постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора.  

Јединична годишња уштеда финалне енергије UFES [kWh/(m2×god)] код уградње 

соларних колектора израчунава се као количник просечне годишње уштеде финалне 

енергије изражене по квадратном метру уграђених соларних колектора и просечне 

вредности степена корисности система за грејање потрошне санитарне воде у години 

када су уграђени соларни колектори. Референтна година у односу на коју се рачунају 

уштеде је година уградње соларног колектора. 

Укупна годишња уштеда финалне енергије FES [kWh/god] израчунава се као производ 

јединичне годишње уштеде финалне енергије и укупне површине инсталисаних соларних 

колектора [m2]. 

Укупна годишња уштеда примарне енергије PES [kWh/god] израчунава се као 

производ укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора конверзије финалне 

у примарну енергију за енергију/енергент који се користи за грејање. 

Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] израчунава се као производ 

укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора емисије CO2 за 

енергију/енергент који се користи за грејање. 

Годишње уштеда примарне енергије и годишње смањење емисије CO2 зависи од 

врсте горива/енергије која се користи у систему грејања. 

Уколико се користи више енергената за грејање, потребно је одредити фактор 

конверзије финалне у примарну енергију и фактор емисије CO2 према учешћу сваког 

енергента у производњи топлотне енергије. 

Век трајања мере је 20 година. 

 

Формула 11. 

ОПГ11 

Уградња соларног система за грејање потрошне санитарне воде у  

новим и постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-услужног 

сектора 

𝑈𝐹𝐸𝑆 = (
𝑈𝑆𝐴𝑉𝐸

𝜂𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘_𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒_ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔_𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚
) [kWh/(m2×god)] 

FES=UFES×A [kWh/god] 

PES = FES x fPRIM [kWh/god] 

CO2 = FES x fCO2/1000 [tCO2/god] 

Објашњење: 

USAVE - 

Просечна годишња уштеда енергије по m2 соларног колектора, односно просечна 

годишња производња топлотне енергије по m2 соларног колектора [kWh/m2] за 

територију Републике Србије, како је наведено у Табели 20. у Прилогу 2. овог 

правилника 

А -  Површина соларних колектора [m2] 

ηstock_average_heating_system - 

Просечна вредност степена корисности постојећих система за грејање 

потрошне санитарне воде у години када су уграђени соларни колектори 

𝜂stock_average_heating_system = 𝜂𝑘 × 𝜂𝑐 × 𝜂𝑟 

ηk - 

Степен корисности котла, чије су вредности дате у Табели 12. у Прилогу 2. овог 

правилника 

Код грејања воде електричном енергијом, ηk = 0,92÷0,97 
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ηc - 
Степен корисности цевне мреже, чије су вредности дате у Табели 12. у  

Прилогу 2. овог правилника 

ηr - 
Степен корисности система аутоматске регулације, чије су вредности дате у 

Табели 12. у Прилогу 2. овог правилника 

PES – Укупна годишња уштеда примарне енергије [kWh/god] 

fPRIM – Фактор конверзије финалне у примарну енергију за енергент/енергију који се 

користи за грејање пре примене мере, а према Правилнику којим се прописује 

фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије финалне енергије у 

примарну, као и фактори емисије угљен диоксида (СО2) 

CO2 – Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] 

fCO2 – Фактор емисије CO2 за енергент/енергију који се користи за грејање пре примене 

мере ЕЕ, а према Правилнику којим се прописује фактори конверзије који се 

користе за обрачун конверзије финалне енергије у примарну, као и фактори 

емисије угљен диоксида (СО2) 
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ОПГ12 Уштеда примарне енергије из постројења за комбиновану производњу 

топлотне   и електричне енергије 

 

Формулом 12. процењује се годишња уштеда примарне енергије PES (%) која је 

резултат коришћења постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне 

енергије са високим степеном корисности (КПТЕЕ) у комерцијалном и јавно-услужном 

сектору. Уштеда примарне енергије настаје као резултат веће ефикасности постројења 

за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије у односу на ефикасност 

одвојених постројења за производњу исте количине топлотне и електричне енергије. 

Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] израчунава се као производ 

укупне годишње уштеде примарне енергије PES и фактора емисије CO2 за 

енергију/енергент који се користи за грејање. 

Годишње смањење емисије CO2 зависи од врсте горива која се користи у 

постројењу за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије . 

У случају када КПТЕЕ производи и механичку енергију, количина произведене 

електричне енергије  повећава се за количину произведене механичке енергије. 

Век трајања мере је 15 година за постројења снаге испод 5 MW и 

микрокогенерацију. 

Век трајања мере је 20 година за постројења снаге изнад 5 MW. 

 

Формула 12. 

ОПГ12 
Уштеда примарне енергије из постројења за комбиновану производњу 

топлотне и електричне енергије  

𝑃𝐸𝑆 = (1 −
1

𝐶𝐻𝑃.𝐻𝜂

𝑅𝑒 𝑓.𝐻𝜂
+

𝐶𝐻𝑃.𝐸𝜂

𝑅𝑒 𝑓.𝐸𝜂

) × 100 [%] 

CO2 = FES x fCO2/1000 [tCO2/god] 

Објашњење: 

PE [kWhel] 
Годишња производња електричне енергије из постројења за 

комбиновану производњу топлотне и електричне енергије 

PH [kWhth] 
Годишња производња топлотне енергије из постројења за 

комбиновану производњу топлотне и електричне енергије 

G 
[Nm3] Укупна потрошња енергента у постројењу за комбиновану производњу 

топлотне и електричне енергије [t] 

Hd 
[kJ/m3] Доња топлотна моћ енергента који се користи за добијање топлотне 

енергије [kJ/kg] 

GU 
[GJ] 

Количина примарне енергије из горива за укупну годишњу 

производњу топлотне и електричне енергије у КПТЕЕ, 

GU=G×Hd/106 [GJ]  

[kWh] GU=G×Hd/106×277,78  [kWh] 

Ref.Eη  

Усклађене референтне вредности ефикасности постројења за 

одвојену производњу електричне енергије у тренутку градње 

КПТЕЕ, које су дате у Табели 21. у Прилогу 2. овог правилника 

Ref.Hη  

Усклађене референтне вредност ефикасности постројења за одвојену 

производњу топлотне енергије у тренутку градње КПТЕЕ, које су 

дате у Табели 22. у Прилогу 2. овог правилника 

GЕ [kWhel] 

Потребна количина примарне енергије из горива за производњу 

електричне енергије на годишњем нивоу у одвојеној производњи, 

GЕ = PE/Ref.Eη 
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GH [kWhth] 

Потребна количина примарне енергије из горива за производњу 

топлотне енергије на годишњем нивоу у одвојеној производњи, 

GH = PH/Ref.Hη 

GUK [kWh] 

Укупна количина примарне енергије из горива потребна за 

производњу електричне и топлотне енергије на годишњем нивоу у 

одвојеној производњи, 

GUK = GЕ + GH 

CHP.Hη  

Ефикасност КПТЕЕ за производњу топлотне енергије, која се 

одређује као количник годишње производње топлоте и количине 

примарне енергије из горива, CHP.Hη= PH/GU 

CHP.Eη  

Ефикасност КПТЕЕ за производњу електричне енергије, која се 

одређује као количник годишња производња електрична енергија и 

количине примарне енергије из горива 

У случају када КПТЕЕ производи и механичку енергију, годишња 

електрична енергија се повећава за количину годишње произведене 

механичке енергије 

CHP.Еη= PE/GU  

PES [%] Укупна годишња уштеда примарне енергије изражена у процентима 

FES [kWh/god] Укупна годишња уштеда примарне енергије, FES = GUK × PES/100 

CO2  [tCO2/god] Укупно годишње смањење емисије CO2  

fCO2  [kgCO2/kWh] 

Фактор емисије CO2 енергента који се користи у CHP постројењу 

према Правилнику којим се прописује фактори конверзије који се 

користе за обрачун конверзије финалне енергије у примарну, као и 

фактори емисије угљен диоксида (СО2) 
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ОПГ13 Замена возног парка 

 

Формулом 13. прорачунава се уштеда енергије која се заснива на мери ЕЕ замене 

возила из постојећег возног парка возилима која задовољавају новије стандарде емисије. 

Уштеда финалне енергије код примене ове мере резултат је замене постојећих 

возила са погонским агрегатима старије генерације возилима са ефикаснијим погонским 

агрегатима новије генерације. Метода прорачуна уштеде заснива се на подацима о 

просечној потрошњи горива по пређеном километру и броју пређених километара 

годишње који се односе на поједине категорије и стандарде емисије возила. 

За путничка и лака теретна возила врши се и прецизнија корекција према 

одговарајућим стандардима емисије. Подаци који се користе у прорачуну наведени су у 

Табели 24. у Прилогу 2. овог правилника. Метода се односи на возила са погоном на 

бензин, дизел и течни нафтни гас. 

Метода има ограничену примену. Да би била применљива на све случајеве замене 

возног парка неопходно је располагати прецизним подацима о просечном пређеном 

броју километара током године и потрошњи горива возила која су замењена. 

Век трајања мере је 7 година. 

 

Формула 13. 

ОПГ13 Замена возног парка 

Укупна годишња потрошња возила 

𝐸𝐹pre,i =
0,001×𝐸𝑝𝑟𝑒,𝑖×𝑘𝑚𝑝𝑟𝑒,𝑖×𝑔𝑝𝑟𝑒,𝑖×𝑓𝑡𝑝𝑟𝑒,𝑖×𝑛𝑖

𝐺𝑝𝑟𝑒,𝑖
 [kWh/(jed×god)] 

𝐸𝐹posle,i =
0,001×𝐸posle,𝑖×𝑘𝑚posle,𝑖×𝑔posle,𝑖×𝑓𝑡posle,𝑖×𝑛𝑖

𝐺posle,𝑖
 [kWh/(jed×god)] 

Уштеда финалне енергије i-те групе замењених возила 

𝑈𝐹𝐸𝑖 = 𝐸𝐹pre,i − 𝐸𝐹posle,i [kWh/(jed×god)] 

Укупна уштеда финалне енергије свих група возила 

𝐹𝐸𝑆 = ∑ 𝑈𝐹𝐸𝑖
к
𝑖=1 = ∑ (𝐸𝐹pre,i − 𝐸𝐹posle,i)

к
𝑖=1  [kWh/god] 

𝑃𝐸𝑆 = ∑ (𝐸𝐹pre,i × 𝑓𝑃𝑅𝐼𝑀,𝑝𝑟𝑒 − 𝐸𝐹posle,i × 𝑓𝑃𝑅𝐼𝑀,𝑝𝑜𝑠𝑙𝑒)к
𝑖=1  [kWh/god] 

𝐶𝑂2 = ∑ (𝐸𝐹pre,i × 𝑓𝐶𝑂2,𝑝𝑟𝑒 − 𝐸𝐹posle,i × 𝑓𝐶𝑂2,𝑝𝑜𝑠𝑙𝑒)к
𝑖=1 /1000 [tCO2/god] 

Објашњење:  

ni [-] Број старих возила истог типа i-те групе 

Kpre,i [-] 
Категорија старих возила, одређена у складу са Табелом 26. у Прилогу 

2. овог правилника  

Epre,i [-] 

Однос ефикасности мотора за одређени стандард емисије према врсти 

горива и у односу на стандард Euro 5 за возила која се замењују, чије 

су вредности дате у Табели 23. у Прилогу 2. овог правилника.  

Овај податак се уписује само за путничка и лака теретна возила  (<7,5 t) 

kmpre,i [km/god] 
Просечан број пређених километара годишње старих возила, како је то 

наведено у Табели 25. у Прилогу 2. овог правилника 

gpre,i [gr/km] 
Просечна потрошња горива старих возила, како је то наведено у 

Табели 24. у Прилогу 2. овог правилника 

ftpre,i [kWh/kg] 

Топлотна моћ горива које су користила стара возила, у складу са 

подзаконским актом којим се прописују фактори конверзије финалне 

енергије у примарну и фактори емисије угљен диоксида 

Gpre,i [-] 
Константа; за путничка и лака теретна возила која користе бензин и 

TNG,  Gpre = 1,12, а ако користе дизел Gpre = 1,42 

EFpre,i [kWh/god] Укупна годишња потрошња старих возила  
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Kposle,i [-] 
Категорија нових возила одређена у складу са Табелом 26. у Прилогу 2. 

овог правилника  

Eposle,i [-] 

Однос ефикасности мотора за одређени стандард емисије према врсти 

горива и у односу на стандард Euro 5 за нова возила, чије су вредности 

дате у Табели 23. у Прилогу 2. овог правилника  

Овај податак се уписује само за путничка и лака теретна возила (<7,5 t) 

kmposle,i [km/god] 
Просечан број пређених километара годишње нових возила, како је то 

наведено у Табели 25. у Прилогу 2. овог правилника 

gposle,i [gr/km] 
Просечна потрошња горива нових возила, како је то наведено у Табели 

24. у Прилогу 2. овог правилника 

ftposle,i [kWh/kg] 

Топлотна моћ горива које су користила стара возила, у складу са 

подзаконским актом којим се прописују фактори конверзије финалне 

енергије у примарну и фактори емисије угљен диоксида 

Gposle,i [-] 
Константа; за путничка и лака теретна возила која користе бензин и 

TNG, Gposle = 1,12, а ако користе дизел, Gposle = 1,42 

EFposle,i [kWh/god] 

Укупна годишња потрошња нових возила. Уколико је ново возило 

искључиво на електрични погон, вредност за EFposle,i се не прорачунава 

по формули, већ се уноси податак о годишњој потрошњи електричне 

енергије 

UFE i [kWh/god] Уштеда финалне енергије 

FES [kWh/god] Укупна уштеда финалне енергије 

jed  Возила истог типа 

PES [kWh/god] Укупна годишња уштеда примарне енергије 

fPRIM,pre  

Фактор конверзије финалне у примарну за гориво старих возила а 

према Правилнику којим се прописује фактори конверзије који се 

користе за обрачун конверзије финалне енергије у примарну, као и 

фактори емисије угљен диоксида (СО2) 

fPRIM,posle  

Фактор конверзије финалне у примарну за гориво нових возила према 

Правилнику којим се прописује фактори конверзије који се користе за 

обрачун конверзије финалне енергије у примарну, као и фактори 

емисије угљен диоксида (СО2) 

CO2 [tCO2/god] Укупно годишње смањење емисије CO2 

fCO2,pre 
[kgCO2/kWh

] 

Фактор емисије CO2 за гориво старих возила према Правилнику којим 

се прописује фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије 

финалне енергије у примарну, као и фактори емисије угљен диоксида 

(СО2) 

fCO2,posle 
[kgCO2/kWh

] 

Фактор емисије CO2 за гориво нових возила према Правилнику којим 

се прописује фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије 

финалне енергије у примарну, као и фактори емисије угљен диоксида 

(СО2) 
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ОПГ14 Замена постојећих или инсталација нових уређаја за домаћинство 

 

Формулом 14. процењује се годишња уштеда финалне енергије FES [kWh/god] која 

је резултат замене постојећих уређаја за домаћинство, који за свој рад користе 

електричну енергију, новим енергетски ефикаснијим уређајима.  

Јединична годишња уштеда финалне енергије UFES [kWh/(jed×god)] у случају 

замене уређаја за домаћинство израчунава се као разлика годишње потрошње енергије 

постојећих уређаја у референтној години и годишње потрошње нових уређаја. 

Јединичну годишњу уштеду енергије треба рачунати за сваку врсту уређаја за 

домаћинство посебно (фрижидери, машине за веш и др.). 

Укупна годишња уштеда финалне енергије FES израчунава се множењем свих 

јединичних годишњих уштеде финалне енергије UFES са бројем замењених уређаја у 

склопу мере ЕЕ. 

Укупна годишња уштеда примарне енергије PES [kWh/god] израчунава се као 

производ укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора конверзије финалне 

у примарну енергију за електричну енергију. 

Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] израчунава се као производ 

укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора емисије CO2 за електричну 

енергију. 

Век трајања ове мере је 15 година за фрижидере, замрзиваче и комбиноване 

фрижидере. 

Век трајања ове мере је 12 година за машине за судове и машине за веш. 

 

 

Формула 14. 

ОПГ14 Замена постојећих или инсталација нових уређаја за домаћинство 

𝑈𝐹𝐸𝑆 = 𝐴𝐸𝐶𝑖𝑛𝑖𝑡 − 𝐴𝐸𝐶𝑛𝑒𝑤 [kWh/(jed×god)] 

𝐹𝐸𝑆 = 𝑈𝐹𝐸𝑆 × N [kWh/god] 

PES = FES x fPRIM [kWh/god] 

CO2 = FES x fCO2/1000 [tCO2/god] 

Објашњење: 

AECinit -  
Годишња потрошња енергије старог уређаја [kWh/god] дате у Табела 27. у Прилогу 

2. овог правилника 

AECnew -  
Годишња потрошња енергије новог уређаја [kWh/god] дате у Табела 28. у Прилогу 

2. овог правилника 

N -  Број замењених уређаја  

PES – Укупна годишња уштеда примарне енергије [kWh/god] 

fPRIM – Фактор конверзије финалне у примарну енергију за електричну енергију, а према 

Правилнику којим се прописује фактори конверзије који се користе за обрачун 

конверзије финалне енергије у примарну, као и фактори емисије угљен диоксида 

(СО2) 

CO2 – Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] 

fCO2 – Фактор емисије CO2 за електричну енергију, а према Правилнику којим се 

прописује фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије финалне 

енергије у примарну, као и фактори емисије угљен диоксида (СО2) 
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ОПГ15 Уградња топлотне пумпе 

 

Формулом 15. процењује се годишња уштеда финалне енергије FES [kWh/god] која 

је резултат уградње топлотне пумпе као извора топлотне енергије.  

Методологија подразумева прорачун уштеде енергије као резултат замене 

постојећег система грејања и потрошне топле воде (ПТВ) топлотном пумпом или новом 

инсталацијом топлотне пумпе. 

Метода се заснива на претпоставци да се топлотном пумпом у потпуности 

осигуравају топлотне потребе објекта за грејање простора и припрему ПТВ. 

Уколико се топлотна пумпа користи само за грејање или само за припрему ПТВ, 

специфичне годишње потребе за другу намену су једнаке нули.  

Изразом А даје се процена јединичне годишње уштеда финалне енергије UFES 

[kWh/(jed×god)] у случају нове инсталације топлотне пупме за грејање и припрему ПТВ 

(нове зграде). Код нових зграда у случају уградње топлотне пумпе постигнуте уштеде се 

могу одредити на основу поређења ефикасности система грејања и припреме ПТВ 

помоћу топлотне пумпе са просечним системом грејања на тржишту.  Укупна годишња 

уштеда финалне енергије FES [kWh/god] израчунава се као збир јединичних годишњих 

уштеда финалне енергије. 

Изразом Б даје се процена јединичне годишње уштеда финалне енергије UFES 

[kWh/(jed×god)] у случају замене постојећег система грејања и система за припрему ПТВ 

топлотном пумпом. У овом случају уштеде се могу одредити на основу поређења 

ефикасности система грејања и припреме ПТВ помоћу топлотне пумпе са ефикасности 

система грејања и припреме ПТВ које се односе на постојеће стање (пре примене мере 

енергетске ефикасности).  Укупна годишња уштеда финалне енергије FES [kWh/god] 

израчунава се као збир јединичних годишњих уштеда финалне енергије. 

Век трајања ове мере је 10 година за топлотне пумпе типа ваздух ваздух. 

Век трајања ове мере је 15 година за топлотне пумпе типа ваздух вода. 

Век трајања ове мере је 25 година за топлотне пумпе типа земља вода. 

 

Формула 15. 

ОПГ15 Уградња топлотне пумпе 

Израз А  

𝑈𝐹𝐸𝑆 = (
1

𝜂𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
−

1

𝑆𝑃𝐹
) × (𝑆𝐻𝐷 × A + 𝑆𝑊𝐷 − Δ𝐸𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 × A) [kWh/(jed×god)] 

𝑆𝑊𝐷 =
𝐶ℎ𝑜𝑡_𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟_𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦×365×𝑛𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑠/ℎℎ𝑑𝑠×𝑐𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟(𝑡ℎ𝑜𝑡_𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟−𝑡𝑐𝑜𝑙𝑑_𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟)

3600
 [kWh/(jed×god)] 

𝐹𝐸𝑆 = ∑ 𝑈𝐹𝐸𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1 [kWh/god] 

PES = (
𝑓𝑃𝑅𝐼𝑀,𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒

𝜂𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
−

𝑓𝑃𝑅𝐼𝑀,𝑒𝑙

𝑆𝑃𝐹
) x (𝑆𝐻𝐷 × A + 𝑆𝑊𝐷 − Δ𝐸𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 × A) [kWh/god] 

CO2 = (
𝑓𝐶𝑂2,𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒

𝜂𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
−

𝑓𝐶𝑂2,𝑒𝑙

𝑆𝑃𝐹
) x 

(𝑆𝐻𝐷×𝐴+𝑆𝑊𝐷−Δ𝐸𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟×𝐴)

1000
 [tCO2/god] 

Израз Б  

𝑈𝐹𝐸𝑆 = (
1

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡
−

1

𝑆𝑃𝐹
) x (𝑆𝐻𝐷 × A + 𝑆𝑊𝐷 − Δ𝐸𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 × A) [kWh/(jed×god)] 

𝐹𝐸𝑆 = ∑ 𝑈𝐹𝐸𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1 [kWh/god] 

PES = (
𝑓𝑃𝑅𝐼𝑀,𝑖𝑛𝑖𝑡

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡
−

𝑓𝑃𝑅𝐼𝑀,𝑒𝑙

𝑆𝑃𝐹
) x (𝑆𝐻𝐷 × A + 𝑆𝑊𝐷 − Δ𝐸𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 × A) [kWh/god] 

CO2 = (
𝑓𝐶𝑂2,𝑖𝑛𝑖𝑡

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡
−

𝑓𝐶𝑂2,𝑒𝑙

𝑆𝑃𝐹
) x 

(𝑆𝐻𝐷×A+𝑆𝑊𝐷−Δ𝐸𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟×A)

1000
 [tCO2/god] 

Објашњење: 

ηaverage -  Степен корисности просечног система грејања на тржишту, ηaverage = 0,74 
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ηinit - 
Степен корисности система за грејање пре примене мере ЕЕ 

𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡 = 𝜂𝑘,𝑖𝑛𝑖𝑡 × 𝜂𝑐,𝑖𝑛𝑖𝑡 × 𝜂𝑟,𝑖𝑛𝑖𝑡 

ηk - 
Степен корисности котла чије су вредности дате у Табели 12. у Прилогу 2. овог 

правилника 

ηc - 
Степен корисности цевне мреже чије су вредности дате у Табели 12. у Прилогу 2. 

овог правилника 

ηr - 
Степен корисности система аутоматске регулације чије су вредности дате у Табели 

12. у Прилогу 2. овог правилника 

SPF - 
Просечни сезонски грејни фактор топлотне пумпе чије су вредности дате у Табели 

29. у Прилогу 2. овог правилника 

SHD - 

Специфична годишња потребна енергије за грејање [kWh/(m2×god)]:  

за стамбене зграде  дата је у Табели 13. у Прилогу 2. овог правилника, 

а за јавне зграде у Табели 14. у Прилогу 2. овог правилника 

SWD - Специфична потрошња енергије за грејање воде  [kWh/(jed×god)] 

365 - Број дана у години 

Chot_water_daily- 
Просечна дневна потрошња топле воде по особи/карактеристичној величини, 

чије су вредности дате у Табели 18. у Прилогу 2. овог правилника 

npersons/hdds - Просечан број чланова домаћинства/карактеристична величина 

thot_water - Температура топле воде – уобичајено; thot_water = 60°C 

tcold_water - Температура хладне воде – уобичајено; tcold_water = 15°C 

cwater - Средњи специфични топлотни капацитет воде; cwater = 4,186 kJ/(kg×K)  

ΔEother -  

Енергија из других система у згради (нпр. Соларни колектори, котлови на 

биомасу, котлови на фосилна горива) [kWh/(m2×god)]. Уколико вредност није 

позната користи се ΔEother =0 

A - Корисна грејана површина објекта [m2] 

PES – Укупна годишња уштеда примарне енергије [kWh/god] 

fPRIM,el – Фактор конверзије финалне у примарну енергију за електричну енергију, а према 

Правилнику којим се прописује фактори конверзије који се користе за обрачун 

конверзије финалне енергије у примарну, као и фактори емисије угљен диоксида 

(СО2) 

fPRIM,average – Фактор конверзије финалне у примарну енергију, просечна вредност за енергенте 

fPRIM,average  = 1 

fPRIM,init – Фактор конверзије финалне у примарну енергију за енергент/енергију који се 

користи за грејање и припрему ПТВ у оквиру постојећег система (пре примене 

мере ЕЕ), а према Правилнику којим се прописује фактори конверзије који се 

користе за обрачун конверзије финалне енергије у примарну, као и фактори 

емисије угљен диоксида (СО2) 

CO2 – Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] 

fCO2,el – Фактор емисије CO2 за електричну енергију, а према Правилнику којим се 

прописује фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије финалне 

енергије у примарну, као и фактори емисије угљен диоксида (СО2) 

fCO2, average – Фактор емисије CO2, просечна вредност, fCO2, average = 0,2264 [kgCO2/kWh] 

fCO2, init – Фактор емисије CO2 за енергент/енергију који се користи за грејање и припрему 

ПТВ у оквиру постојећег система (пре примене мере ЕЕ), а према Правилнику 

којим се прописује фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије 

финалне енергије у примарну, као и фактори емисије угљен диоксида (СО2) 

 

  



 

 

35 

 

ОПГ16 Замена постојећег или уградња новог централизованог расхладног 

система у зградама јавног сектора и у сектору индустрије 

 

Формулом 16. процењује се годишња уштеда финалне енергије FES [kWh/god] која 

је резултат нове инсталације или замене система хлађења у зградама јавног сектора и у 

сектору индустрије. 

Јединична годишња уштеда финалне енергије UFES [kWh/(jed×god)] израчунава се 

на основу годишњих потреба за расхладном енергијом, површине простора и разлике 

сезонског фактора хлађења (ESEER) пре и наком примене мере.    

Изразом А даје се процена јединичне годишње уштеда финалне енергије UFES 

[kWh/(jed×god)] у случају уградње новог централизованог расхладног система (нови 

објекти). У случају нове инсталације система хлађења постигнуте уштеде се могу 

одредити на основу поређења енергетски ефикасног система хлађења са просечним 

системом хлађења на тржишту.  Укупна годишња уштеда финалне енергије FES 

[kWh/god] израчунава се као збир јединичних годишњих уштеда финалне енергије. 

Изразом Б даје се процена јединичне годишње уштеда финалне енергије UFES 

[kWh/(jed×god)] у случају замене постојећег система хлађења новим, енергетски 

ефикаснијим системом. У овом случају уштеде се могу одредити на основу поређења 

ефикасности новог, енергетски ефиксног, система хлађења са постојећим системом (пре 

примене мере енергетске ефикасности). Укупна годишња уштеда финалне енергије FES 

[kWh/god] израчунава се као збир јединичних годишњих уштеда финалне енергије. 

Укупна годишња уштеда примарне енергије PES [kWh/god] израчунава се као 

производ укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора конверзије финалне 

у примарну енергију за електричну енергију. 

Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] израчунава се као производ 

укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора емисије CO2 за електричну 

енергију. 

Век трајања ове мере је 25 година. 

 

Формула 16. 

ОПГ16 
Замена постојећег или уградња новог централизованог расхладног система 

у зградама јавног сектора и у сектору индустрије 

Израз А  

𝑈𝐹𝐸𝑆 = (
1

𝐸𝑆𝐸𝐸𝑅𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
−

1

𝐸𝑆𝐸𝐸𝑅𝑛𝑒𝑤
) x S𝐶𝐷 x A [kWh/(jed×god)] 

𝐹𝐸𝑆 = ∑ 𝑈𝐹𝐸𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1 [kWh/god] 

Израз Б  

𝑈𝐹𝐸𝑆 = (
1

𝐸𝑆𝐸𝐸𝑅𝑖𝑛𝑖𝑡
−

1

𝐸𝑆𝐸𝐸𝑅𝑛𝑒𝑤
) x S𝐶𝐷 x A [kWh/(jed×god)] 

𝐹𝐸𝑆 = ∑ 𝑈𝐹𝐸𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1 [kWh/god] 

PES = FES x fPRIM [kWh/god] 

CO2 = FES x fCO2/1000 [tCO2/god] 

Објашњење: 

ESSERaverage -  
Просечан сезонски фактор хлађења постојећих система на тржишту чије су 

вредности дате у Табели 30. у Прилогу 2. овог правилника 

ESSERinit - 
Сезонски фактор хлађења постојећег система хлађења чије су вредности дате у 

Табели 30. у Прилогу 2. овог правилника 

ESSERnew - 
Сезонски фактор хлађења новог система хлађења чије су вредности дате у Табели 

30. у Прилогу 2. овог правилника 
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SCD - 
Специфична годишња потребна енергија за хлађење зграде, уколико није 

позната стварна вредност користити SCD = 40 [kWh/(m2×god)] 

A - Корисна хлађена површина зграде [m2] 

PES – Укупна годишња уштеда примарне енергије [kWh/god] 

fPRIM – Фактор конверзије финалне у примарну енергију за електричну енергију а 

према Правилнику којим се прописује фактори конверзије који се користе за 

обрачун конверзије финалне енергије у примарну, као и фактори емисије угљен 

диоксида (СО2) 

CO2 – Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] 

fCO2 – Фактор емисије CO2 за електричну енергију, а према Правилнику којим се 

прописује фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије финалне 

енергије у примарну, као и фактори емисије угљен диоксида (СО2) 
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ОПГ17 Замена постојеће или инсталација нове канцеларијске опреме 

 

Формулом 17. процењује се годишња уштеда финалне енергије FES [kWh/god] која 

је резултат замене постојеће или инсталације нове канцеларијске опреме.  

Јединична годишња уштеда финалне енергије UFES [kWh/(jed×god)] израчунава се 

као разлика годишње потрошње енергије постојећих уређаја у референтној години и 

годишње потрошње нових уређаја. Јединичну годишњу уштеду енергије треба рачунати 

за сваку врсту канцеларијске опреме посебно (рачунари, монитори, штампачи  и др.). 

Укупна годишња уштеда финалне енергије FES израчунава се множењем свих 

јединичних годишњих уштеде финалне енергије UFES са бројем замењених уређаја у 

склопу мере ЕЕ. 

Укупна годишња уштеда примарне енергије PES [kWh/god] израчунава се као 

производ укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора конверзије финалне 

у примарну енергију за електричну енергију. 

Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] израчунава се као производ 

укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора емисије CO2 за електричну 

енергију. 

Век трајања ове мере је 3 године. 

 

Формула 17. 

ОПГ17 Замена постојеће или инсталација нове канцеларијске опреме 

𝑈𝐹𝐸𝑆 = 𝐴𝐸𝐶𝑖𝑛𝑖𝑡 − 𝐴𝐸𝐶𝑛𝑒𝑤 [kWh/(jed×god)] 

𝐹𝐸𝑆 = 𝑈𝐹𝐸𝑆 × N [kWh/god] 

PES = FES x fPRIM [kWh/god] 

CO2 = FES x fCO2/1000 [tCO2/god] 

Објашњење: 

AECinit -  
Годишња потрошња енергије старе опреме [kWh/god] дате у Табела 31. у Прилогу 

2. овог правилника 

AECnew -  
Годишња потрошња енергије нове опреме [kWh/god] дате у Табела 32. у Прилогу 2. 

овог правилника 

N -  Број замењених уређаја  

PES – Укупна годишња уштеда примарне енергије [kWh/god] 

fPRIM – Фактор конверзије финалне у примарну енергију за електричну енергију а према 

Правилнику којим се прописује фактори конверзије који се користе за обрачун 

конверзије финалне енергије у примарну, као и фактори емисије угљен диоксида 

(СО2) 

CO2 – Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] 

fCO2 – Фактор емисије CO2 за електричну енергију, а према Правилнику којим се 

прописује фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије финалне 

енергије у примарну, као и фактори емисије угљен диоксида (СО2) 
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ОПГ18 Уградња фотонапонских панела 

 

Формулом 18. процењује се годишња уштеда финалне енергије FES [kWh/god] која 

је резултат уградње фотонапонских (PV) панела у новим и постојећим стамбеним и 

комерцијалним зградама и зградама јавно-услужног сектора.  

Укупна годишња уштеда финалне енергије FES израчунава се множењем 

инсталиране површине PV панела са годишњом производњом електричне енергије по 

m2 површине инсталираних PV панела. При томе само део електричне енергије који се 

пласира у мрежу не рачуна као уштеда. 

Укупна годишња уштеда примарне енергије PES [kWh/god] израчунава се као 

производ укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора конверзије финалне 

у примарну енергију за електричну енергију. 

Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] израчунава се као производ 

укупне годишње уштеде финалне енергије FES и фактора емисије CO2 за електричну 

енергију. 

Век трајања ове мере је 23 године. 

 

Формула 18. 

ОПГ18 Уградња фотонапонских панела 

𝐹𝐸𝑆 = 𝑃𝑉𝑂𝑈𝑇x 𝑃𝑝𝑣 [kWh/god] 

PES = FES x fPRIM [kWh/god] 

CO2 = FES x fCO2/1000 [tCO2/god] 

Објашњење: 

𝑃𝑉𝑂𝑈𝑇 - 

Вредност произведене енергије по инсталисаној вршној снази модула (peak power) 

фото-напонског система  [kWh/kWp] дат у Табелама 33 и 34. у Прилогу 2. овог 

правилника 

𝑃𝑝𝑣 - Вршна снага фото-напонског модула изражена у [kWp] (peak power) 

PES – Укупна годишња уштеда примарне енергије [kWh/god] 

fPRIM – Фактор конверзије финалне у примарну енергију за електричну енергију а према 

Правилнику којим се прописује фактори конверзије који се користе за обрачун 

конверзије финалне енергије у примарну, као и фактори емисије угљен диоксида 

(СО2) 

CO2 – Укупно годишње смањење емисије CO2 [tCO2/god] 

fCO2 – Фактор емисије CO2 за електричну енергију, а према Правилнику којим се 

прописује фактори конверзије који се користе за обрачун конверзије финалне 

енергије у примарну, као и фактори емисије угљен диоксида (СО2) 



  Прилог 2.  

 

 

 

ПРЕПОРУЧЕНЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ФИЗИЧКЕ ВЕЛИЧИНЕ  

КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ ПРИЛИКОМ ПРОРАЧУНА УШТЕДА 

 

 

ОПГ1  Замена извора светлости у јавном осветљењу 

Принцип замене светиљки 

Табела 1.  

HPM 

Жива високог притиска 

HPS 

Натријум високог притиска 

 

ЛЕД 

Снага 

Ppre,i 

Светлосни 

флукс 

Снага 

Pposle,i 

Светлосни 

флукс 

Снага 

Pposle,i 

Светлосни 

флукс 

[W] [lm] [W] [lm] [W] [lm] 

400 22000 250 33200 135 14850 

150 17500 
250 13000 85 10200 

100 10700 

125 6200 
70 6600 

40 5000 
50 4400 

Када није познат принцип замене, користе се горње вредности, при чему је: 

- HPM - Ppre,i - снага извора светлости једне светиљке или i-те групе светиљки пре примене мере 

ЕЕ, 

- HPS или ЛЕД - Ppоsle,i - снага извора светлости једне светиљке или i-те групе светиљки после 

примене мере ЕЕ. 

 

Вредности коефицијента nsb у зависности од начина регулисања јавног осветљења у току ноћи 

(смањење интензитета осветљења) 

Табела 2 

nsb = 1 без регулисања (контролне стратегије)  

nsb = 0,72 смањена снага током ноћи за 50%  

nsb = 0,65 
угашено осветљење (смањена снага током 

ноћи 100%) 

 

 

ОПГ2  Замена или уградња система осветљења у новим или постојећим стамбеним 

зградама    и 

ОПГ3  Замена или побољшање система или уградња новог система осветљења  

или дела компоненти осветљења у новим или постојећим комерцијалним и зградама јавно-

услужног сектора 

 

Принципа замене светиљки 

Табела 3. 

Инкандесцентне сијалице CFL сијалице LED сијалице 

Ppre,i Pposle,i Pposle,i 

W W W 

15 3÷5 2 

40 7÷9 5 

60 11÷13 7 

75 15÷18 9 

100 20 12 
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ОПГ4  Реконструкција топлотне изолације одређених делова грађевинског омотача 

(зидови, кровови, таванице, темељи и сл.) и/или замена прозора у постојећим стамбеним, 

комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора 

 

Број степен дана за грејање за места у Републици Србији 

Табела 4. 

МЕСТО HDD HD H,mn 

Алексинац 2517 176 5,7 

Београд 2520 175 5,6 

Бечеј 2797 184 4,8 

Бор 3100 200 4,5 

Ваљево 2784 192 5,5 

Врање 2675 182 5,3 

Вршац 2556 180 5,8 

Горњи Милановац 3078 208 5,2 

Дивчибаре 3839 243 4,2 

Зајечар 2880 192 5 

Златибор 3728 239 4,4 

Зрењанин 2748 182 4,9 

Јагодина 2599 178 5,4 

Кикинда 2763 183 4,9 

Копаоник 5349 311 2,8 

Крагујевац 2610 180 5,5 

Краљево 2628 180 5,4 

Крушевац 2654 183 5,5 

Лесковац 2625 181 5,5 

Пожаревац 2588 181 5,7 

Неготин 2818 183 4,6 

Ниш 2613 179 5,4 

Нови Сад 2679 181 5,2 

Панчево 2712 182 5,1 

Пирот 2610 180 5,5 

Прокупље 2604 186 6 

Сента 2824 187 4,9 

Смедерево 2610 180 5,5 

Сомбор 2850 190 5 

Сремски Карловци 2496 177 5,9 

Сремска Митровица 2738 185 5,2 

Ужице 3015 201 5 

Чачак 2755 190 5,5 

Ћуприја 2380 163 5,4 

Шабац 2588 181 5,7 

Шид 2686 184 5,4 

HDD - број степен дана за грејање 

HD – период грејања - број грејних дана од почетка до краја грејног периода 

H,mn - средња температура грејног периода 
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Вредности корекционог коефицијента b 

Табела 5. 

Чврсто гориво 

пећи 0,5 

Котлови без регулације – с 

регулацијом 
0,58 – 0,68  

Течно гориво без регулације – с регулацијом 0,63 – 0,72 

Гасовито гориво без регулације – с регулацијом 0,68 – 0,80 

Електрична енергија – 0,95 

 

Вредности корекционог коефицијента c 

Табела 6. 

Зграда 
са грејањем  

током викенда 

без грејања  

током викенда 

Болнице и зграде друге намене  1 - 

Стамбене зграде 0,95 - 

Административне зграде, тржни центри 

школе у две смене са вечерњим коришћењем 
0,90 0,86 

Школа – једна смена 0,80 0,76 

 

Вредности коефицијента пролаза топлоте за зидове, међуспратну конструкцију и кровове  

Uvalueinit [W/(m2×K)] пре примене мере ЕЕ и Uvaluenew  након примене мере ЕЕ,  

ако је мера спроведена пре 30. септембра 2012. године 

Табела 7. 

Зграда 

изграђена 

у периоду 
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Т
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и
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и
зн
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еј

ан
и

х
 

п
р
о
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Ознака  SZ PZGS 
SZU

T 
MSKS PUT MSKT MSKP 

MSKO

P 
RKKK_T 

до 1970. године 
II 

III 

1,54 

1,37 
- - 1,31 - 1,31 1,31 - 1,31 

од 1970. до 1980. 

године 

II 

III 

1,45 

1,28 

1,86 

1,62 
- 

1,39 

(ЛГ) 

2,32 

(РЦ) 

0,93 1,16 1,04 
0,58 

0,52 
0,93 

од 1980. године  

до 1987. године 

 

II 

III 

 

0,93 

0,83 

(ЛГ) 

(РЦ) 

1,85 

1,61 

- 

(ЛГ) 

(РЦ) 

0,93 

0,76 

 

0,76 

0,68 

 

0,69 

(СР) 

0,69 

(СР) 

 

0,63 

(СР) 

0,52 

(СР) 

 

0,45 

(СР) 

0,43 

(СР) 

 

0,65 (СР) 

0,55 (СР) 

од 1987. године  

до 1998. године 

II 

III 

0,90 

0,80 

1,85 

1,60 

0,90 

0,80 

1,35 

1,35 

0,75 

0,65 

0,80 

0,70 

0,60 

0,50 

0,45 

0,404 

0,65 

0,55 

од 1998. до 2012. 

године 

II 

III 

0,90 

0,80 

1,85 

1,60 

1,85 

1,60 
 

0,80 

0,70 

0,80 

0,70 

0,60 

0,50 

0,45 

0,40 

0,45 

0,40 

0,60 

0,55 

(ЛГ) – локално грејање;  

(РЦ) – регулисано централно грејање;  

(КЦ) –континуално грејање;  

(СР) – средња вредност 

 

Подаци о климатској зони преузимају се из слике број 1. овог прилога. 



 

 

4 

 

Вредност коефицијента пролаза топлоте Uvalue [W/(m2∙K)] за спољне зидове 

Табела 8. 

Ознака Материјал коефицијент пролаза топлоте за дебљину зида 

 Опека 

 Дебљина спољњег зида [cm] 7 12 25 38 51 64 77  

OSZ Спољни зид ρ= 1800   1,97 1,50 1,21 1,01 0,87  

 Шупља опека 

SOSZ Спољни зид ρ= 1400   1,65 1,23 0,99 0,81 0,69  

 Шупљи блокови 

SBSZ1

4 
Са три реда  ρ= 1400   1,43 1,05  

 
  

SBSZ1

6 
ρ= 1600   1,57 1,23  

 
  

 Камен 

 Дебљина спољњег зида [cm] 30 40 50 60 70 80 100  

KPSZ Порозни ρ= 2600 2,98 2,65 2,37 2,15 1,97 1,81 1,57  

KTSZ Тврди ρ= 2600 3,42 3,12 2,86 2,64 2,45 2,29 2,04  

 Бетон 

 Дебљина спољњег зида [cm] 5 10 15 22 25 30 40 50 

B100S

Z 
MB≤100 Спољни зид     2,70 2,47 2,13 1,86 

B160S

Z 
MB≤160 Спољни зид     3,00 2,79 2,44 2,17 

 Лаки бетон 

BLSZ Спољни зид ρ= 1000   1,57 1,29 1,08 0,94 0,74 0,60 

 Шљако бетон 

BSSZ Спољни зид ρ= 1200    1,57 1,35 1,17 0,94 0,78 

 

 

Вредност коефицијента пролаза топлоте U [W/(m2×K)] пре примене мерe ЕЕ за подове и таванице 

Табела 9. 

Ознака Армирано-бетонска конструкције 
[W/(m2∙K

)] 

KON1 
Армирано бетонска масивна плоча са влакнатицом 20[mm] и паркетом у 

асфалту  
1,20 

KON2 
Ситноребраста конструкција са влакнатицом 12[mm], линолеум на 

бетонској подлози, тршчани леп 
1,28 

KON3 Монта са влакнатицом 12[mm], ксилолит на бетонској подлози 1,40 

KON4 
Раван кров, ситноребраста конструкција, плоча од дрв.вун. 7[cm], бетонска 

плоча на песку, тршчани леп 
0,87 

 Дрвене конструкције  

KON5 Дрвене греде са упуштеним подом, паркет на слепом поду, насип од шљаке 1,16 

 Под на земљи  

KON6 Бетонска плоча. Плоча од дрвене вуне 8[cm], терацо на бетонској подлози 1,34 

KON7 МСК - хладни под (бетон, терацо) 1,50 

 Кров  

KON8 Цреп или таласасти лим на летвама, без заптивања 11,6 

KON9 Цреп на летвама са заптивеним спојницама 5,8 

KON10 Стакло једноставно, 3÷5[cm] , заптивени спој 5,8 

KON11 
Армирано бетонски кровови покривени тер папиром, без изолације, 

дебљина бетона 5[cm] 4,3 
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KON12 Армирано бетонски кровови са изолацијом од 35[mm] 1,2 

KON13 Терасе са изолацијом од 35[mm] 1,1 
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Вредности коефицијента пролаза топлоте за прозоре и врата  

пре примене мерe ЕЕ - Uvalueinit [W/(m2×K)] и после примене мерe ЕЕ - Uvaluenew,  

ако је мера спроведена пре 30. септембра 2012. године 

Табела 10. 

Ознака Врата  

VSD Спољна – дрвена 3,5 

VSC Спољна – челична 5,8 

VSBJ Балконска врата, дрвена са стаклом, једнострука 4,7 

VSBD Балконска врата, дрвена са стаклом, двострука 2,3 

 Прозори  

DPJ_JS Дрвени једноструки прозор, једноструко застакљен 5,2 

DPJDS6 
Дрвени једноструки прозор, двоструко застакљен, одстојање између 

стакала 6,0[mm] 
3,3 

DPJDS12 
Дрвени једноструки прозор, двоструко застакљен, одстојање између 

стакала 12,0[mm] 
2,9 

DPSP Дрвени спојени прозор 2,6 

DPD Дрвени двоструки прозор 2,3 

CPJ_JS Метални једноструки прозор, једноструко застакљен 5,8 

CPJ_DS6 
Метални једноструки прозор, двоструко застакљен, одстојање између 

стакала 6,0[mm] 
4,0 

CPJ_DS1

2 

Метални једноструки прозор, двоструко застакљен, одстојање између 

стакала 12,0[mm] 
3,6 

CPSP Метални спојени прозор 3,5 

CPD Метални двоструки прозор 3,3 

NSCR Надсветло, једноструко у челичном раму 5,8 

NSDR Надсветло, двоструко у челичном раму 3,5 

PBO Велики излози, прозори у бетонском оквиру 5,8 

PSSB Прозор од шупљих стаклених блокова 2,9 

 Специјално застакљивање  

TS_JV Термопан стакло, један пут ваздушни слој 3,3 

TS_DV Термопан стакло, два пута ваздушни слој 2,1 

TS_TV Термопан стакло, три пута ваздушни слој 1,5 

TLS_JS Термолукс, једнострук 4,0 

TLS_DS Нови ПВЦ, алуминијумски и дрвени прозори  1,7 

SB_N Стаклени блок, неиспуњен 3,1 

SB_P Стаклени блок, пун 5,2 
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Вредност коефицијента пролаза топлоте Uvaluenew [W/(m2∙K)]  

после примене мере ЕЕ ако је мера спроведена после 30. септембра 2012. године 

Табела 11. 

Опис елемента / система   -   зграда Umax 

W/(m2×K) 

Елементи и системи у контакту са спољним ваздухом 

1. Спољни зид  0,40 

2. Зид на дилатацији (између зграда) 0,50 

3. Зидови и међуспратне конструкције између грејаних просторија различитих 

јединица, различитих корисника или власника 
0,90 

4. Раван кров изнад грејаног простора  0,20 

5. Раван кров изнад негрејаног простора 0,40 

6. Коси кров изнад грејаног простора 0,20 

7. Коси кров изнад негрејаног простора 0,40 

8. Међуспратна конструкција изнад отвореног пролаза 0,30 

9. Прозори, балконска врата грејаних просторија и грејане зимске баште 1,50 

10. Стаклени кровови, изузимајући зимске баште, светлосне куполе 1,50 

11. Спољна врата 1,60 

12. Излози 1,80 

13. Стаклене призме 1,60 

Унутрашње преградне конструкције 

14. Зид према грејаном степеништу 0,90 

15. Зид према негрејаним просторима 0,55 

16. Међуспратна конструкција испод негрејаног простора  0,40 

17. Међуспратна конструкција изнад негрејаног простора 0,40 

Конструкције у тлу (укопане, или делимично укопане) 

18. Зид у тлу  0,50 

19. Под на тлу 0,40 

20. Укопана међуспратна конструкција 0,50 

 

 

 

ОПГ5  Реконструкција грађевинског омотача и система за грејање у постојећим 

стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора и  

ОПГ6 Замена опреме за грејање у постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама 

јавно-услужног сектора 

 

Вредности степена корисности 

Табела 12. 

Степен корисности котла - ηk 

 

Врста 

енергента 
Тип котла 

Пре примене 

мере ЕЕ 

После 

примене мере 

ЕЕ 

Чврсто 

гориво 

Котлови на угаљ без регулације 0,65 

0,82 ÷ 0,87 

Котлови на угаљ до 50 kW са ручном регулацијом 0,68 

Котлови преко 50 kW са добром ручном 

регулацијом 
0,72 

Котлови на угаљ до 175 kW са механичком 

регулацијом 
0,75 
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Котлови на угаљ преко 175 kW са добром 

механичком регулацијом 
0,80 ÷ 0,83 

Биомаса (огревно дрво) 0,70 0,82 ÷ 0,85 

Дрвни пелет 0,85 0,90 ÷ 0,94 

Дрвна сечка  0,85 0,90 ÷ 0,96 

Течно 

гориво 

Ливени котлови са накнадно уграђеним гориоником 0,75 

0,91 ÷ 0,93  Котлови до 50 kW са ручном регулацијом 0,80 ÷ 0,83 

Котлови преко 50 kW са аутоматском регулацијом 0,83 ÷ 0,87 

Гасовито 

гориво 

Котлови до 100 kW са природном промајом 0,80 ÷ 0,88 
0,92 ÷ 0,96 

Котлови преко 100 kW са принудном промајом 0,88 ÷ 0,94 

Кондензациони котлови 0,93 0,95 ÷ 0,98 

Пиролиза Котлови на пиролизу 0,88 0,90 ÷ 0,93 

 

Степен корисности цевне мреже - ηc 

Неизолована цевна мрежа унутар термичког омотача зграде 0,95 

Изолована цевна мрежа у делу негрејаног простора зграде 0,98 

Предизоловане цеви топловодне мреже даљинског грејања 0,88 ÷ 0,92 

 

Степен корисности система аутоматске регулације - ηr 

Начин регулације са поделом на зоне без поделе на зоне 

Аутоматска централна и локална регулација 1,0 0,95 

Аутоматска централна регулација 0,95 0,92 

Ручна централна регулација 0,92 0,90 

 

 

 

Вредности специфичне потребне енергије за грејање SHDinit [kWh/(m2×god)]  

за постојеће стамбене зграде 

Табела 13. 

Тип стамбене зграде 

породично становање  

(до 4 стана) 

вишепородично становање  

(више од 4 стана по улазу) 

слободно 

стојећа 
у низу 

слободно 

стојећа 
ламела у низу солитер 

1 2 3 4 5 6 

А < 1919. 263 312 210 164 166 - 

Б 1919-1945 242 327 186 219 149 - 

Ц 1946-1960 251 244 227 182 219 158 

Д 1961-1970 252 359 172 159 189 118 

Е 1971-1980 327 132 191 137 158 134 

Ф 1981-1990 339 218 126 127 117 125 

Г 1991-2011 240 159 78 85 95 - 
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На слици број 2. приказани су типови постојећих стамбених зграда из Табеле 13. овог прилога. 

 

 
Слика број 2.  
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Вредности специфичне потребне енергије за грејање SHDinit [kWh/(m2×god)]  

за постојеће јавне и комерцијалне зграде 

Табела 14. 

Управне и пословне зграде (административне зграде) 140 

Зграде намењене образовању - школе 160 

Зграде намењене образовању - вртићи 180 

Зграде намењене здравству и социјалној заштити (болнице) 265 

Зграде намењене трговини и услужним делатностима 195 

 

 

 

Препоручене максималне вредности специфичне потребне енергије за грејање  

SHDnew [kWh/(m2×god)] за постојеће зграде после реконструкције 

Табела 15. 

Врста објекта постојеће зграде  

1. Стамбене зграде са једним станом 75 

2. Стамбене зграде са два или више станова 70 

3. Управне и пословне зграде  65 

4. Зграде намењене образовању 75 

5. Зграде намењене здравству и социјалној заштити 120 

6. Зграде намењене туризму и угоститељству 100 

7. Зграде намењене спорту и рекреацији 90 

8. Зграде намењене трговини и услужним делатностима 80 

 

 

ОПГ7  Увођење нове грађевинске регулативе за нове стамбене, комерцијалне и зграде 

јавно-услужног сектора 

 

Вредности специфичне потребне енергије за грејање SHDinit [kWh/(m2×god)]  

за постојеће стамбене зграде пре примене мере ЕЕ 

Табела 16. 

Тип стамбене зграде 

породично 

становање  

(до 4 стана) 

вишепородично становање  

(више од 4 стана по улазу) 

слободно 

стојећа 
у низу 

слободно 

стојећа 
ламела у низу солитер 

1 2 3 4 5 6 

SHDinit [kWh/(m2×god)] 285 244 146 129 141 129 

 

Препоручене максималне вредности специфичне потребне енергије за грејање  

SHDnew [kWh/(m2×god)] за нове стамбене зграде према важећем стандарду 

Табела 17. 

Врста објекта нове зграде 

1. Стамбене зграде са једним станом 65 

2. Стамбене зграде са два или више станова 60 

3. Управне и пословне зграде  55 

4. Зграде намењене образовању 65 

5. Зграде намењене здравству и социјалној заштити 100 

6. Зграде намењене туризму и угоститељству 90 

7. Зграде намењене спорту и рекреацији 80 

8. Зграде намењене трговини и услужним делатностима 70 
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ОПГ8  Замена или уградња нове опреме за грејање воде у постојећим стамбеним, 

комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора 

 

Потрошња воде према типу и намени објекта 

Табела 18. 

Тип објекта 

 

(карактеристична величина по којој се 

мери просечна дневна потрошња воде) 

Укупна 

потрошња 

санитарне 

воде 

Потрошња 

хладне воде 

Просечна дневна 

потрошња воде по 

особи/карактеристичној 

величини 

Chot_water_daily 

[l/dan] [l/dan] [l/dan] 

Угоститељски објекти (по кревету) 

Мотели 

Хотели 

Хотели са додатним садржајима 

Луксузни хотели 

 

60 ÷ 100 

90 ÷ 130 

110 ÷ 200 

150 ÷ 350 

20 ÷ 30 

30 ÷ 40 

40 ÷ 70 

70 ÷ 200 

40 ÷ 70 

60 ÷ 90 

70 ÷ 130 

80 ÷ 150 

Болнице (по кревету) 

150÷300 кревета 

300÷600 кревета 

600÷1000 кревета 

 

250 ÷ 450 

300 ÷ 500 

400 ÷ 600 

200 ÷ 340 

240 ÷ 380 

320 ÷ 470 

50 ÷ 110 

60 ÷ 120 

80 ÷ 150 

Домови за стара лица (по кориснику) 100 ÷ 150 70 ÷ 90 30 ÷ 60 

Вртићи (по кориснику) 100 ÷ 130 60 ÷ 80 40 ÷ 50 

Школе без туш кабина (по ученику)  5 ÷ 10 5 ÷ 10 - 

Касарне (по војнику) 100 ÷ 150 20 ÷ 40 5 ÷ 10 

Канцеларије (по запосленом) 25 ÷ 35 90 ÷ 130 90 ÷ 130 

Продавнице (по запосленом) 90 ÷ 130 90 ÷ 130 90 ÷ 130 

Ресторани (по броју места) 

Са великим прометом 

30 ÷ 50 

50 ÷ 80 

15 ÷ 20 

20 ÷ 30 

15 ÷ 30 

30 ÷ 50 

Затворени базени (по кориснику) 120 ÷ 200 70 ÷ 120 50 ÷ 80 

 

 

ОПГ10  Уградња или замена уређаја за климатизацију номиналне снаге мање од 12 kW у 

новим и постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора 

 

Коефицијент хлађења EER уређаја за климатизацију (сплит система)  

у зависности од класе енергетске ефикасности 

Табела 19. 

Класе енергетске ефикасности EER 

А+++ ≥ 4,10 

А++ 3,60 ≤ EER < 4,10 

А+ 3,10 ≤ EER < 3,60 

А 2,60 ≤ EER < 3,10 

В 2,40 ≤ EER < 2,60 

С 2,10 ≤ EER < 2,40 

D 1,80 ≤ EER < 2,10 

E 1,60 ≤ EER < 1,80 

F 1,40 ≤ EER < 1,60 

G < 1,40 
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ОПГ11  Уградња соларног система за грејање потрошне санитарне воде у новим и 

постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора 

 

Просечна годишња производња топлотне енергије USAVE [kWh/(m2×god)]  

по метру квадратном соларног колектора 

Табела 20. 

Регион плочасти колектори вакуумски колектори 

Северозападна Србија 540 650 

Централна Србија 630 760 

Југоисточна Србија 700 840 

 

 

ОПГ12  Уштеда примарне енергије из постројења за комбиновану производњу топлотне и 

електричне енергије 

 

Усклађене референтне вредности ефикасности постројења за одвојену производњу  

електричне енергије (Ref.Eη [%]) 

Табела 21. 

Година изградње КПТЕ Пре 2016. 2012÷2015 Од 2016. 

Тип горива [%] 

Ч
в
р
ст

о
 г

о
р
и

в
о

 

Камени угаљ укључујући антрацит, 

битуменски угаљ, суб-битуменски 

угаљ, кокс, полукокс, нафтни кокс 

44,2 44,2 44,2 

Лигнит, лигнит брикети, уље из 

шкриљаца 
41,8 41,8 41,8 

Тресет, тресетни брикети 39 39 39 

Сува биомаса укључујући дрво и 

другу чврсту биомасу укључујући 

дрвене пелете и дрвне брикете, 

сушене дрвене струготине, чисто и 

суво отпадно дрво, љуске ораха и 

коштице од маслина и другог воћа 

33 33 37,0 

Остала чврста биомаса укључујући 

све врсте дрвета које нису набројане 

и црну течност и сулфитне алкале 

25 25 30,0 

Комунални и индустријски отпад 

(необновљиви) и 

обновљиви/биоразградиви отпад 

25 25 30,0 

Т
еч

н
а 

го
р
и

в
а 

Нафта (гасно уље и мазут), ТНГ 

(течни нафтни гас) 
44,2 44,2 44,2 

Течна биогорива укључујући 

биометанол, биоетанол, биобутанол, 

биодизел и друга течна биогорива 

44,2 44,2 44,2 

Отпадне течности, укључујући 

биоразградиви и необновљиви отпад 

(укључујући лој, маст и истрошено 

семе) 

25 25 29,0 

Г
ас

о
в
и

та
 

го
р
и

в
а 

Природни гас, течни нафтни гас, 

течни природни гас и биометан 
52,5 52,5 53,0 

Рафинеријски гасови, водоник и 

синтетски гас 
44,2 44,2 44,2 
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Биогас настао анаеробном 

дигестијом, депонијски гас и гас из 

постројења за пречишћавање 

отпадних вода 

42 42 42 

Коксни гас, гас из високих пећи, 

јамски гас и други добијени гасови 

(осим гаса из рафинерије) 

35  35  35 

О
ст

ал
о

 

Отпадна топлота (укључујући 

издувне гасове произведене у 

процесима на високим 

температурама или егзотермним 

хемијским реакцијама) 

  30 

Нуклеарна енергија   33 

Соларна топлотна енергија   30 

Геотермална енергија   19,5 

Остала горива која нису горе 

наведена 
  30 

 

 

У табели су дате усклађене вредности степена корисности за одвојену производњу електричне 

енергије на основу доње топлотне моћи у условима из ISO стандарда, за температуру околине од 

15°C, притисак од 1,013bar и релативну влажност ваздуха од 60%. 
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Усклађене референтне вредност ефикасности постројења за одвојену производњу  

топлотне енергије (Ref.Hη[%]) 

Табела 22. 

Година изградње КПТЕ Пре 2016. Од 2016. 

Тип горива Топла 

вода 

Пара(*) Директна 

употреба 

издувних 

гасова(**) 

Топла 

вода 

Пара Директна 

употреба 

издувних 

гасова 

Ч
в
р
ст

о
 г

о
р
и

в
о
 

Камени угаљ укључујући 

антрацит, битуменски угаљ, 

суб-битуменски угаљ, кокс, 

полукокс, нафтни кокс 

88 83 80 88 83 80 

Лигнит, лигнит брикети, уље 

из шкриљаца 

86 81 78 86 81 78 

Тресет, тресетни брикети 86 81 78 86 81 78 

Сува биомаса укључујући 

дрво и другу чврсту биомасу 

укључујући дрвене пелете и 

дрвне брикете, сушене 

дрвене струготине, чисто и 

суво отпадно дрво, љуске 

ораха и коштице од маслина 

и другог воћа 

86 81 78 86 81 78 

Остала чврста биомаса 

укључујући све врсте дрвета 

које нису набројане и црну 

течност и сулфитне алкале 

80 75 72 80 75 72 

Комунални и индустријски 

отпад (необновљиви) и 

обновљиви/биоразградиви 

отпад 

80 75 72 80 75 72 

Т
еч

н
а 

го
р
и

в
а 

Нафта (гасно уље и мазут), 

ТНГ (течни нафтни гас) 

89 84 81 85 80 77 

Течна биогорива укључујући 

биометанол, биоетанол, 

биобутанол, биодизел и 

друга течна биогорива 

89 84 81 85 80 77 

Отпадне течности, 

укључујући биоразградиви и 

необновљиви отпад 

(укључујући лој, маст и 

истрошено семе) 

80 75 72 75 70 67 

Г
ас

о
в
и

та
 г

о
р
и

в
а 

Природни гас, течни нафтни 

гас, течни природни гас и 

биометан 

90 85 82 92 87 84 

Рафинеријски гасови, 

водоник и синтетски гас 

89 84 81 90 85 82 

Биогас настао анаеробном 

дигестијом, депонијски гас и 

70 65 62 80 75 72 
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У табели су дате усклађене вредности степена корисности за одвојену производњу топлоте на 

основу доње топлотне моћи горива у условима температуре околине од 15°C, притиска од 1,013bar 

и релативне влажности ваздуха од 60%. 

(*) Ако се код парних постројења поврат кондензата не узима у обзир у прорачунима ефикасности 

когенерације, ефикасност паре приказану у претходној табели треба повећати за пет процентних 

поена.. 

(**) Вредности за директно коришћење издувних гасова треба користити ако је температура 

250 °C или виша. 

 

 

ОПГ13  Замена возног парка 

 

 

Однос ефикасности мотора E[-] за одређени стандард емисије према врсти горива  

и у односу на Euro5 

Табела 23. 

 Бензин Дизел 

Euro 0 1,40 1,49 

Euro 1 1,12 1,42 

Euro 2 1,09 1,33 

Euro 3 1,10 1,18 

Euro 4 1,02 1,02 

Euro 5 1,00 1,00 

Euro 6 0,98 0,95 

 

Просечна вредност потрошње горива (g/km) за различите категорије возила 

Табела 24. 

Категорија 

возила 
Поткатегоријa Технологија 

Потрошња 

горива 

[g/km] 

Бензин < 1,4 [l] PRE ECE до отворене петље 65 

гас из постројења за 

пречишћавање отпадних 

вода 

Коксни гас, гас из високих 

пећи, јамски гас и други 

добијени гасови (осим гаса 

из рафинерије) 

80 75 72 80 75 72 

О
ст

ал
о

 

Отпадна топлота 

(укључујући издувне гасове 

произведене у процесима на 

високим температурама или 

егзотермним хемијским 

реакцијама) 

- - - 92 87 - 

Нуклеарна енергија - - - 92 87 - 

Соларна топлотна енергија - - - 92 87 - 

Геотермална енергија - - - 92 87 - 

Остала горива која нису горе 

наведена 

- - - 92 87 - 
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Путнички 

аутомобил 

Бензин < 1,4 [l] Euro 1 и после 56 

Бензин 1,4÷2,0 [l] PRE ECE до отворене петље 77 

Бензин 1,4÷2,0 [l] Euro 1 и после 66 

Бензин > 2,0 [l] PRE ECE до отворене петље 95 

Бензин > 2,0 [l] Euro 1 и после 86 

Дизел < 2,0 [l] Конвенционална 63 

Дизел < 2,0 [l] Euro 1 и после 55 

Дизел > 2,0 [l] Конвенционална 75 

Дизел > 2,0 [l] Euro 1 и после 73 

TNG Конвенционална 59 

TNG Euro 1 и после 57 

Двотактни Конвенционална 82 

Хибридни Бензин 1,4÷2,0 [l] Euro 1 и после 26 

Лака теретна 

возила 

Бензин < 3,5 [t] Конвенционална 85 

Бензин > 3,5 [t] Euro 1 и после 100 

Дизел < 3,5 [t] Конвенционална 89 

Дизел > 3,5 [t] Euro 1 и после 80 

Тешка теретна 

возила 

Бензин Конвенционална 177 

≤ 7,5 [t] Конвенционална 125 

≤ 7,5 [t] Euro 1 и после 101 

7,5÷16 [t] Конвенционална 182 

7,5÷16 [t] Euro 1 и после 155 

16÷32 [t] Конвенционална 251 

16÷32 [t] Euro 1 и после 210 

> 32 [t] Конвенционална 297 

> 32 [t] Euro 1 и после 251 

Аутобуси 

Градски KPG аутобуси 
HD Euro I - 91/542/EEC фаза 

I 
555 

Градски KPG аутобуси 
HD Euro II - 91/542/EEC фаза 

II 
515 

Градски KPG аутобуси HD Euro III - 2000 стандарди 455 

Градски KPG аутобуси EEV 455 

Градски аутобуси, стандардни 

15÷18[t] 
Конвенционална 366 

Градски аутобуси, стандардни 

15÷18[t] 
Euro 1 и после 301 

Међуградски аутобуси, 

стандардни S18 [t] 
Конвенционална 263 

Међуградски аутобуси, 

стандардни S18 [t] 
Euro 1 и после 247 

Мопеди 

< 50[cm3] Конвенционална 25 

< 50[cm3] Euro 1 15 

< 50[cm3] Euro 2 12 

< 50[cm3] Euro 3 11 

Мотоцикли 

двотактни > 50[cm3] Конвенционална 33 

двотактни > 50[cm3] Euro 1 25 

двотактни > 50[cm3] Euro 2 23 

двотактни > 50[cm3] Euro 3 17 

четворотактни < 250[cm3] Конвенционална 32 

четворотактни < 250[cm3] Euro 1 и после 36 

четворотактни 250÷750[cm3] Конвенционална 37 
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четворотактни 250÷750[cm3] Euro 1 и после 36 

четворотактни > 750[cm3] Конвенционална 45 

четворотактни > 750[cm3] Euro 1 и после 46 

 

Просечан број пређених километара годишње (km/god)  

за одређене категорије возила и стандарде емисије 

Табела 25. 

Категорија 

возила 
Поткатегорија 

Технологија 

Стандард 

емисије 

(km/go

d) 

Путнички 

аутомобили 

Бензин<1,4 [l] 

PRE ECE 13.000 

ECE 15/00-01 6.500 

ECE 15/02 11.098 

ECE 15/03 7.667 

ECE 15/04 13.132 

Euro 1 13.017 

Euro 2 18.183 

Euro 3 12.800 

Euro 4 14.399 

Бензин 1,4 - 2,0 [l] 

PRE ECE 10.833 

ECE 15/00-01 13.083 

ECE 15/02 15.583 

ECE 15/03 14.120 

ECE 15/04 15.750 

Euro 1 18.025 

Euro 2 21.308 

Euro 3 7.333 

Euro 4 7.333 

Бензин>2,0 [l] 

PRE ECE 5.999 

ECE 15/00-01 6.200 

ECE 15/02 6.833 

ECE 15/03 7.750 

ECE 15/04 10.752 

Euro 1 12.000 

Euro 2 18.333 

Euro 3 17.139 

Euro 4 25.000 

Дизел<2,0 [l] 

Конвенционал

на 18.417 

Euro 1 16.222 

Euro 2 17.938 

Euro 3 21.550 

Euro 4 27.082 

Дизел>2,0 [l] 

Конвенционал

на 28.400 

Euro 1 14.200 

Euro 2 25.000 

Euro 3 23.767 

Euro 4 28.722 

TNG 
Конвенционал

на 13.039 
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Euro 1 14.944 

Euro 2 19.000 

Euro 3 15.882 

Euro 4 25.946 

Хибриди <1,4 [l] 

Хибриди 1,4÷2,0 [l] 

Euro 4 17.850 

Euro 4 18.019 

Аутобуси 

Градски миди 

≤ 15 [t] 

Конвенционал

на 50.432 

Euro I 60.584 

Euro II 65.874 

Euro III 69.578 

Euro IV 63.421 

Euro V 65.231 

Градски стандардни 

15÷18[t] 

Конвенционал

на 50.476 

Euro I 62.538 

Euro II 70.154 

Euro III 49.556 

Euro IV 70.219 

Euro V 90.156 

Градски зглобни 

>18[t] 

Конвенционал

на 47.203 

Euro I 22.175 

Euro II 14.408 

Euro III 
100.45

5 

Euro IV 
114.51

1 

Euro V 
119.52

3 

Међуградски 

стандардни 

≤18 [t] 

Конвенционал

на 

47.480 

Euro I  60.253 

Euro II 73.456 

Euro III  
132.55

8 

Euro IV 
126.25

5 

Euro V 55.022 

 

Категорија 

возила 
Поткатегорија 

Технологија 

Стандард 

емисије 

(km/go

d) 

Мопеди 

<50[cm3] 

Конвенционалн

а 3.251 

Euro I  4.561 

Euro II 2.864 

Euro III 2.365 

Мотоцикли 

Двотактни>50[cm3] 

Конвенционалн

а 
4.589 

Euro I 4.494 
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Euro II 5.091 

Euro III 5.863 

Конвенционалн

а 
4.532 

Четворотактни<250[c

m3] 

Euro I 6.208 

Euro II 5.746 

Euro III 6.657 

Конвенционалн

а 
4.468 

Четворотактни 

250÷750[cm3] 

Euro I 6.462 

Euro II 6.321 

Euro III 6.425 

Конвенционалн

а 
4.675 

Четворотактни>750[c

m3] 

Euro I 6.645 

Euro II 6.258 

Euro III 6.134 

 

 

Категорија 

возила 
Поткатегорија 

Технологија 

Стандард 

емисије 

(km/go

d) 

Лака теретна 

возила 

Бензин<3,5 [t] 

Конвенционалн

а 

13.666 

Euro 1 18.392 

Euro 2 21.450 

Euro 3 25.667 

Euro 4 27.500 

Дизел<3,5 [t] 

Конвенционалн

а 

17.800 

Euro 1 30.667 

Euro 2 24.143 

Euro 3 30.022 

Euro 4 36.340 

Тешка теретна 

возила 

Теретна моторна 

возила 

≤ 7,5 [t] 

Конвенционалн

а 23.333 

Euro I 35.000 

Euro II 27.500 

Euro III 53.250 

Euro IV 55.853 

Euro V 14.140 

Теретна моторна 

возила 

7,5 ÷ 12 [t] 

Конвенционалн

а 13.250 

Euro I 3.000 

Euro II 39.491 

Euro III 50.000 

Euro IV 55.492 

Euro V 14.140 

Теретна моторна 

возила 

12 ÷ 14 [t] 

Конвенционалн

а 

23.667 

Euro I 31.759 
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Euro II 38.760 

Euro III 38.000 

Euro IV 65.000 

Euro V 14.140 

Теретна моторна 

возила 

14 ÷ 20 [t] 

Конвенционалн

а 37.333 

Euro I 40.155 

Euro II 45.762 

Euro III 49.236 

Euro IV 95.000 

Euro V 14.140 

Теретна моторна 

возила 

20 ÷ 26 [t] 

Конвенционалн

а 

28.299 

Euro I 40.592 

Euro II 42.820 

Euro III 17.000 

Euro IV 41.332 

Euro V 14.140 

Теретна моторна 

возила 

26 ÷ 28 [t] 

Конвенционалн

а 

25.773 

Euro I 34.562 

Euro II 40.556 

Euro III 47.561 

Euro IV 49.521 

Euro V 14.140 

Теретна моторна 

возила 

28 ÷ 32 [t] 

Конвенционалн

а 

33.752 

Euro I 37.541 

Euro II 45.893 

Euro III 40.256 

Euro IV 55.659 

Euro V 32.152 

Теретна моторна 

возила 

>32 [t] 

Конвенционалн

а 44.576 

Euro I 30.524 

Euro II 40.567 

Euro III 20.546 

Euro IV 60.172 

Euro V 25.421 

Тегљач са 

полуприколицом  

34 ÷ 40 [t] 

Конвенционалн

а 30.000 

Euro I 20.000 

Euro II 157.605 

Euro III 133.332 

Euro IV 120.454 

Euro V 98.017 

 

Табела оријентационих вредности за стандард емисије мотора према категорији  

и врсти горива, као и према години производње 

Табела 26. 
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Категорија Гориво 
Стандард 

емисије 

Година 

производње  

M1 

Бензин 

Euro 1 1992 

Euro 2 1996 

Euro 3 2000 

Euro 4 2005 

Euro 5 2009 

Euro 6 2014 

Дизел 

Euro 1 1992 

Euro 2, IDI 1996 

Euro 2, DI 1996 

Euro 3 2000 

Euro 4 2005 

Euro 5a 2009 

Euro 5b 2011 

Euro 6 2014 

N1, Class I 

≤1305 kg 
Дизел 

Euro 1 1994 

Euro 2 IDI 1998 

Euro 2 DI 1998 

Euro 3 2000 

Euro 4 2005 

Euro 5a 2009 

Euro 5b 2011 

Euro 6 2014 

N1, Class II 

1305÷1760 kg 
Дизел 

Euro 1 1994 

Euro 2 IDI 1998 

Euro 2 DI 1998 

Euro 3 2001 

Euro 4 2006 

Euro 5a 2010 

Euro 5b 2011 

Euro 6 2015 

N1, Class III 

>1760 kg 

Дизел 

Euro 1 1994 

Euro 2 IDI 1998 

Euro 2 DI 1998 

Euro 3 2001 

Euro 4 2006 

Euro 5a 2010 

Euro 5b 2011 

Euro 6 2015 

N2 

Euro 5a 2010 

Euro 5b 2011 

Euro 6 2015 

N1, Class I 

≤1305 kg 
Бензин 

Euro 1 1994 

Euro 2 1998 

Euro 3 2000 

Euro 4 2005 

Euro 5 2009 

Euro 6 2014 
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N1, Class II 

1305-1760 kg 
Бензин 

Euro 1 1994 

Euro 2 1998 

Euro 3 2001 

Euro 4 2006 

Euro 5 2010 

Euro 6 2015 

N1, Class III 

>1760 kg 
Бензин 

Euro 1 1994 

Euro 2 1998 

Euro 3 2001 

Euro 4 2006 

Euro 5 2010 

Euro 6 2015 

N2 
Euro 5 2010 

Euro 6 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПГ14  Замена постојећих или инсталација нових уређаја за домаћинство 

 

Годишње потрошње енергије AECinit  [kWh/god] постојећих уређаја у домаћинствима 

Табела 27. 

Врста уређаја 

Годишња потрошња енергије [kWh/god] 

У случају замене 

постојећег уређаја 

У случају куповине 

новог уређаја̽  

Фрижидер 366 240 

Замрзивач  700 290 
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Комбиновани фрижидер 700 240 

Машина за прање веша 395 240 

Машина за прање посуђа 500 280 

̽ Уколико се купује нови уређај, а такав уређај се пре примене ЕЕ мере не користи, узимају се 

вредности годишње потрошње енергије тог уређаја пре примене ЕЕ мере које одговарају 

просечном уређају на тржишту 

 

Вредности годишње потрошње енергије AECnew  [kWh/god] нових уређаја у домаћинствима 

Табела 28. 

Врста уређаја Годишња потрошња енергије [kWh/god] 

Фрижидер 155 

Замрзивач  175 

Комбиновани фрижидер 170 

Машина за прање веша 160 

Машина за прање посуђа 230 

 

 

ОПГ15  Уградња топлотне пумпе 

 

Просечни грејни фактор топлотне пумпе SPF 

Табела 29. 

Топлотне пумпе типа ваздух-вода 3,0 

Топлотне пумпе типа вода-вода 3,5 

Топлотне пумпе типа земља-вода 4,0 

 

 

 

ОПГ16 Замена постојећег или уградња новог централизованог расхладног система у 

зградама јавног сектора и у сектору индустрије 
 

Сезонски фактор хлађења централизованог расхладногх система ESSER 

Табела 30. 

Водом хлађени 

ESSERnew 7,5 

ESSERaverage 5,5 

ESSERinit 4,0 

Ваздухом хлађени 

ESSERnew 5,5 

ESSERaverage 4,0 

ESSERinit 3,5 

 

 

 

ОПГ17 Замена постојеће или инсталација нове канцеларијске опреме 
 

Вредности годишње потрошње енергије AECinit  [kWh/god] постојеће канцеларијске опреме 

Табела 31. 

Врста уређаја Годишња потрошња енергије [kWh/god] 

Стони (десктоп) рачунари 199,9 

Преносни рачунари 97,3 
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CRTмонитор 207,2 

LCD монитор 93,1 

 

 

Вредности годишње потрошње енергије AECnew  [kWh/god] нове канцеларијске опреме 

Табела 32. 

Врста уређаја Годишња потрошња енергије [kWh/god] 

Стони (десктоп) рачунари 62,1 

Преносни рачунари 20,5 

CRTмонитор 136,5 

LCD монитор 46,4 

 

 

 

ОПГ18 Уградња фотонапонских панела 

Табела 33. 

 

Специфична годишња производња ФН система на 

кровним површинама 

Брoj рeгиoнa Регион (MWh/MWp) 

1 
Западнобачка 

област 
1.175 

2 
Севернобачка 

област 
1.179 

3 
Севернобанатска 

област 
1.178 

4 Јужнобачка област 1.184 

5 
Средњeбанатска 

област 
1.185 

6 Сремска област 1.177 

7 
Јужнобанатска 

област 
1.187 

8 Мачванска област 1.169 

9 Београдски регион 1.186 

10 Колубарска област 1.162 

11 Подунавска област 1.178 

12 Браничевска област 1.183 

13 Златиборска област 1.228 

14 Моравичка област 1.178 

15 Шумадијска област 1.182 

16 Поморавска област 1.187 

17 Борска област 1.227 

18 Рашка област 1.196 

19 Расинска област 1.188 

20 Нишавска област 1.224 

21 Зајечарска област 1.247 

22 Топличка област 1.231 
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23 Јабланичка област 1.22 

24 Пиротска област 1.248 

25 Пчињска област 1.268 

 

 

 

Табела 34. 

 

Специфична годишња производња 

фотонапонских система на конструкцијама на тлу 

Брoj 

рeгиoнa 
Регион (MWh/MWp) 

1 
Западнобачка 

област 
1.412 

2 
Севернобачка 

област 
1.417 

3 
Севернобанатска 

област 
1.416 

4 
Јужнобачка 

област 
1.423 

5 
Средњeбанатска 

област 
1.424 

6 Сремска област 1.413 

7 
Јужнобанатска 

област 
1.426 

8 Мачванска област 1.399 

9 
Београдски 

регион 
1.418 

10 
Колубарска 

област 
1.416 

11 
Подунавска 

област 
1.402 

12 
Браничевска 

област 
1.423 

13 
Златиборска 

област 
1.459 

14 Моравичка област 1.411 

15 
Шумадијска 

област 
1.415 

16 
Поморавска 

област 
1.426 

17 Борска област 1.483 

18 Рашка област 1.412 

19 Расинска област 1.408 

20 Нишавска област 1.472 

21 Зајечарска област 1.479 

22 Топличка област 1.469 

23 Јабланичка област 1.473 

24 Пиротска област 1.494 
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25 Пчињска област 1.526 

 

 

 


