
 

 

 

 

На основу члана 57. став 3. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби 

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

 

 Министар рударства и енергетике доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О ВРСТИ ИСПИТИВАЊА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА КОРИСНОСТИ  

ИЗ ИЗВЕШТАЈА О ТЕРМОТЕХНИЧКИМ ИСПИТИВАЊИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ОБЈЕКТЕ ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ 

 

(Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 14/23 од 20. фебруара 2023. године и 

ступио је на снагу 28. фебруара 2023. године) 

 

 

 

Члан 1. 

 

 Овим правилником утврђује се врста испитивања за утврђивање степена корисности из 

извештаја о термотехничким испитивањима за нове или реконструисане енергетске објекте: 

1)  за производњу електричне енергије или топлотне енергије, који имају снагу 5 MW и 

више и који као гориво користе фосилна горива и/или биомасу и 

2) за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије који имају топлотну или 

електричну снагу 5 MW и више и који као гориво користе фосилна горива и/или биомасу. 

   

 

Члан 2. 

 

Испитивањима из члана 1. овог правилника утврђује се да ли енергетски објекат у 

изведеном стању испуњава захтев о прописаној минималној енергетској ефикасности који је 

наведен у елаборату о енергетској ефикасности који је инвеститор приложио уз захтев за добијање 

енергетске дозволе у складу са законом којим се уређује област енергетике, односно уз захтев за 

издавање грађевинске дозволе или решења о одобрењу за извођење грађевинских радова у складу 

са законом којим се уређује изградња објеката, тако што се врши провера да ли је степен 

корисности енергетског објекта једнак или већи од одговорајуће вредности из подзаконског акта 

којим се утврђују минимални захтеви енергетске ефикасности које морају да испуњавају нови и 

реконструисани енергетски објекти. 

Испитивања из члана 1. овог правилника спроводи тело за оцењивање усаглашености 

приликом израде извештаја о термотехничким испитивањима, у складу са законом којим се уређују 

енергетска ефикасност и рационална употреба енергије. 

 

Члан 3. 

 

Врстe испитивања из члана 1. овог правилника спроводе се према стандарима  датим у 

Прилогу - Врсте испитивања за утврђивање степена корисности из извештаја о термотехничким 
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испитивањима за  енергетске објекте за производњу енергије, који је одштампан уз овај правилник 

и чини његов саставни део. 

 

 

Члан 4. 

 

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

Републике Србије”. 

 

 

Број: 110-00-97/2022-06  

У Београду, 6. фебруара 2023. године 

 

                        МИНИСТАР 

                                                                                                      

                                                                                                                    Дубравка Ђедовић с.р.



ПРИЛОГ 

 

 

ВРСТЕ ИСПИТИВАЊА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА КОРИСНОСТИ 

ИЗ ИЗВЕШТАЈА О ТЕРМОТЕХНИЧКИМ ИСПИТИВАЊИМА ЗА  ЕНЕРГЕТСКЕ ОБЈЕКТЕ ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ 

 

 

 

Стандарди за спровођење термотехничких испитивања енергетских објекте за производњу електричне 

енергије или топлоте енергије и комбиновану производњу електричне и топлотне енергије  

Ознака 

стандарда  
Назив стандарда  

Примена 

SRPS 

EN 12952-

15:2009 

Котлови са водогрејним цевима и помоћна опрема 

- Део 15: Испитивања при преузимању (Water-tube 

boilers and auxiliary installations - Part 15: Acceptance 

tests) 

за одређивање степена корисности 

котла при испитивањима:  

- енергетских објеката за 

производњу топлотне енергије, 

- енергетских објеката са парним 

турбинама за производњу 

електричне енергије, 

- енергетских објеката са парним 

турбинама за комбиновану 

производњу електричне и топлотне 

енергије.   

SRPS EN IEC 

60953-0:2019  

Правила за термичка испитивања парних турбина 

Део 0: Широки опсег тачности за различите типове 

и величине турбина - Rules for steam turbine thermal 

acceptance tests - Part 0: Wide range of accuracy for 

various types and sizes of turbines 

за одређивање степена корисности 

турбопостројења при 

испитивањима:  

- енергетских објеката са парним 

турбинама за производњу 

електричне енергије,   

- енергетских објеката са парним 

турбинама за комбиновану 

производњу електричне и топлотне 

енергије.   

SRPS EN IEC 

60953-1:2009 

Правила за термичка пријемна испитивања - Део 1: 

Метода А - Висока тачност за велике 

кондензационе парне турбине - Rules for steam 

turbine thermal acceptance tests - Part 1: Method A - 

High accuracy for large condensing steam turbines 

SRPS EN IEC 

60953-2:2009 

Правила за термичка пријемна испитивања парних 

турбина - Део 2: Метода Б - Широки опсег тачности 

за различите типове и величине турбина - Rules for 

steam turbine thermal acceptance tests - Part 2: Method 

B - Wide range of accuracy for various types and sizes 

of turbines 

ISO 2314:2009 Gas turbines — Acceptance tests за одређивање степена корисности 

при испитивањима енергетских 

објеката са гасним турбинама и 

комбинованих енергетских објеката 

са гасним и парним турбинама за:   

- производњу електричне енергије,   

- комбиновану производњу 

електричне и топлотне енергије.  
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Напоменe:  

 Изузетно, уколико је постројење проjектовано и/или je гаранција при набавци дата 

према неком другом стандарду, испитивања се могу спровести и према том стандарду. На пример: (1) за 

котлове: ASME PTC 4, DIN 1942, SRPS EN 12953-11 и сл, (2) за парне турбине: ASME PTC 6, DIN 1943 и 

сл, (3) за гасне турбине и комбинована постројења са гасним и парним турбинама: ASME PTC 22 и сл., (4) 

за комплетно енергетско постројење: ASME PTC 46. Из истих разлога се могу применити старија издања 

прописаних стандарда.  

 Код енергетских објеката са парним турбинама потребно је спровести: испитивања 

парног котла и испитивање парног турбо постројења, а збирни извештај са израчунатим укупним степеном 

корисности постројења израђује акредитовано тело које је спровело испитивање турбо постројења, којем се 

достављају оверени извештаји о испитивању парног котла и парног турбо постројења. 

 Код енергетских објеката за комбиновану производњу електричне и топлотне 

енергије, топлотна снага (количина топлоте у јединици времена) која се испоручи купцу топлотне енергије 

или систему за дистрибуцију топлотне енергије одређује се у складу са правилима за мерење протока, 

температуре и притиска која су прописана стандардима за испитивање ових енергетских објеката.  

 

 

 


