
1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЗГРАДИ

1.1.  Технички опис зграде

1.2.  Основни подаци о згради

Нова зграда

Нестамбена зграда са уделом транспарентних 
површина <=30% или стамбена зграда

Стамбена зграда са два или више станова

Средње-тешки тип градње   Тип градње

   Година реконструкције / енергетске санације:
2014

     Предмет Извештаја о извршеном енергетском прегледу je нова Породична стамбена зграда (По+П+2) - 
Зграда са два или више станова која се налази у улици Драгољуба Миловановића Бене бр. 32 у Крагујевцу, 
корисне површине грејаног дела 174,78 m2 и укупне запремине грејаног дела зграде 681,65 m3.
     Нова Породична стамбена зграда (По+П+2) - Зграда са два или више станова која је предмет овог 
Извештаја о енергетском прегледу зграде налази у централно градској зони, у насељу Ердоглија. Делови у 
оквиру термичког омотача су станови и ходник док је гаражни део у сутерену / подруму неизолован и 
негрејан. Зграда је у основи приближно квадратног облика. На истој катастарској парцели постоји још један 
стамбени објекат на узвишици ка југу нешто ниже спратности. Ка северу преко пута и истоку али мало даље 
постоје стамбене зграде веће спратности. Зграде ка западу су претежно спратности П. Сви ови објекти својим 
положајем и висином битно утичу на енергетске карактеристике предметне зграде. Ка истоку а на суседној 
парцели постоји значајније листопадно зеленило које може да спречи загревање источне фасаде у летњем 
периоду. Терен на коме је зграда је у подножју брда које има пад ка северу а надморска висина је око 188 м. 
На косом крову самог објекта јужне оријентације могућа је нека будућа уградња и коришћење пасивних и 
активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности.

     Зграда је изведена као скелетна армирано-бетонска зграда. Фасадни зидови рађени су од клима блока 
д=25цм и АБ платана д=15цм и облагани полистиреном. Завршна обрада фасаде је пигментни фасадни 
малтер. Међуспратна таваница је ферт и у делу ка гаражи и ка тавану обложена је полистиреном. Кровна 
конструкција је дрвена, вишеводна, са црепом као кровним покривачем.

Крагујевац

   Инвеститор:
   Катастарска парцела:
   Улица и број: ул. Драгољуба Миловановића Бене бр. 32

К.П. бр. 2536/1, К.О. Крагујевац 3
Златко и Јасмина Милановић
СЗР "Кров", Крагујевац

   ЗГРАДА

   Врста зграде

   Намена зграде

   Година изградње:
   Извођач:

   Место (локација):

   Нето корисна површина грејаног дела зграде m2:
/

174.78

    Сва спољашња столарија је од шестокоморног пвц профила са двоструким нискоемисионим стаклом 
пуњеним племенитим гасом. 





2.  ЛОКАЦИЈА И КЛИМАТСКИ ПОДАЦИ

2.1.  Климатски подаци и положај зграде

2.2.  Услови комфора

180
5.5
20

    Светлосни комфор у згради се обезбеђује увођењем природног светла и вештачким осветљењем. Све 
просторије у згради имају могућност природног осветљавања са отворима који су димензионисани тако да 
задовољавају минимуме осветљења постављене важећим прописима и стандардима те нема потребе за 
додатним вештачким осветљењем у току обданице. Интезитет вештачког осветљења је пројектован и изведен 
у складу са наменом. У летњем периоду претерана осунчаност просторија може да се спречи употребом 
постојећих ролетни које се налазе на свим прозорима у оквиру станова.

-15   Спољна пројектна температура за зимски период:

   Заптивеност отвора:
   Број фасада изложених ветру:

90%

   Унутрашња релативна влажност ваздуха φi: 55%
   Период трајања кондензације: 90 дана

   Спољна релативна влажност ваздуха φe:

Више од једне фасаде
Добра

   Локација:

   Утицај ветра (постојећи објекат)
Умерено заклоњен положај   Положај (изложеност ветру):

     Звучни комфор се постиже адекватном изолацијом спољашњих и унутрашњих грађевинских елемената од 
ваздушог звука и одговарајућом изолацијом подова од звука који је настао као последица удара и као такав 
се преноси конструкцијом. Спољна столарија је од пвц профила са двоструким стаклом које омогућава звучну 
заштиту од 32 dB, што је довољно за заштиту од комуналне буке која долази са оближње улице. Завршна 
обрада ентеријера је малтер на клима блоку чиме је постигнута добра абсорција као и адекватна акустичност 
простора.

   Средња температура грејног периода H,mn [oC]:

   Број дана грејне сезоне HD:

     Квалитет ваздуха у згради се обезбеђује отворима који максимално користе природну вентилацију. Све 
просторије у згради су у контакту са спољним ваздухом тако да не постоји механичко довођење ваздуха 
принудном вентилацијом преко вентилационих канала.

     Топлотни комфор се обезбеђује у току целе године пројектовањем и извођењем зграде у складу са 
мерама енергетски ефикасне архитектуре односно правилним димензионисањем елемената омотача. На 
предметној згради постоје елементи који ће у летњем периоду спречити додатно загревање просторија које 
ће бити изложене директно сунчевом зрачењу. У зимском периоду, зграда топлотне губитке надокнађује 
одговарајућим системом грејања односно спречава претерано одавање / губљење топлотне енергије 
одговарајућим димензионисањем слојева термичког омотача. Отвори на фасади су пројектовани тако да је 
омогућено пасивно/природно ноћно хлађење у истом периоду. Просторије су правилно топлотно зониране - 
колико су то ситуација на терену и урбанистички услови омогућавали. 

Крагујевац
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   Унутрашња пројектна температура за зимски период H,i [oC]:

  Климатски подаци

   Број степен дана грејања HDD:



























3.2. Преглед коефицијената пролаза топлоте кроз термички  омотач зграде

Да

Да

Под на тлу

0.147

СВ-1
1.500

MК-1

0.274

0.200

0.275

Прозори, балконска врата грејаних просторија ПР-1
Да

РК-1
Да0.148РК-2

0.300
Да

0.150

СЗ-4

1.442

Међуспратна конструкција изнад отвореног пролаза

Да

Међуспратна конструкција испод негрејаног простора 
1.600

0.199

ПД-1

Oзнака

СЗ-1
[W/(m2K)]

0.300
0.194

Положај
ДА / НЕ
Да

Да

0.254Спољни зидови
[W/(m2K)]

0.253

ИспуњеноU max

Да

Спољашња врата
Да

Да

1.392

U

СЗ-2
СЗ-3

0.252

0.300МТ-1

Раван кров изнад грејаног простора



4.   ПОДАЦИ О ТЕРМОТЕХНИЧКИМ СИСТЕМИМА

4.1. Извод из техничког описа

4.1.1 Систем грејања

4.1.2 Систем климатизације и вентилације

4.1.3 Систем за припрему СТВ

4.1.4 Фактор облика зграде и удео транспарентних површина

земни гас

      У стану цевна мрежа је израђена од пластифицираних алуминијумских цеви одговарајућих димензија. 
Цеви се воде у поду уз зидове просторија. Регулација система је централна. Собни термостат се налази у 
дневном боравку. Код пећи на гас регулација је наравно локална а пећи су лоциране испод прозора.

     Припрема СТВ је локалног типа и за то се користи уграђени комби бојлери. Бојлер припрема воду како за 
купање тако и за потребе кухиње. 

     Грејање је на природни гас. Станови су са уграђеним комби-бојлерима. То је зидни котао типа C и служи 
за грејање и производњу топле санитарне воде. Уређај је монтиран у купатилу и ради наизменичном струјом 
230V/50Hz  и има снагу од 24kW и у складу је са нормом EN 60335-1. Одвођење продукта сагоревања 
осигурава центрифугални вентилатор смештен у ложиште, а његов правилан рад стално надзире пресостат.

Запремина грејаног дела зграде V е  [m3]

   Подаци о термотехничким системима у згради

природна

Систем за припрему СТВ (локални, централни, даљински)
Топлотни извор

Извор енергије који се користи за хлађење

0%

0.74

681.65

Извор енергије за вентилацију 

Фактор облика f 0  [m-1]

Вентилација (природна, механичка, механичка са рекуперацијом)

локалниСистем за грејање (локални, етажни, централни, даљински)

Нето површина грејаног дела зграде А n  [m2] 174.78

локални

-

   Подаци о згради

-

Топлотни извор за СТВ

-

Удео транспарентних површина [%] 6

земни гас

Врста и начин коришћења система са обновљивим изворима -

Удео ОИЕ у потребној топлоти за грејање и СТВ [%]

Систем за хлађење (локални, етажни, централни, даљински)

       У просторијама је предвиђена вентилација природним путем. Предвиђена су места за клима уређаје али 
оне нису уграђене,



4.1.5  Трансмисиони губици топлоте зграде H T  [W/K]

4.1.5.1   Површински трансмисиони губици H TS  [W/K]

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.8
0.5

Укупно ΣA

HTS= W/K

4.1.5.2  Линијски трансмисиони губици H TB  [W/K]

HTB = 0.1 * ΣA =0.1 * 
HTB = W/K

4.1.5.3  Укупни трансмисиони губици H T  [W/K]

HT = HTS + HTB = + 
HT = W/K

4.1.5.4  Специфични трансмисиони губитак топ. зграде  H’ T  [W/(m2K)]

HT’ = HT / A = / 
HT’ = 

4.1.6  Вентилациони губици топлоте зграде Hv  [W/K]

Hv = 0.33 * V * n = 0.33 Wh/m3K* * 0.5
Hv = W/K

207.768

503.34

68.94

Испуњено

157.434

28.17

503.34

15.126

50.334

50.334

ПД-1

H T ’ max  [W/(m2K)]

438.70

1.164

72.385

5.277

Да

8.48

0.199
0.148

Раван кров изнад грејаног простора

0.274

0.741

Међуспратна конструкција испод негрејаног 

Дa / Нe
H T ’ [W/(m2K)]

0.41

207.768 503.34

0.275

0.41

157.434

0.49

157.434

Под на тлу

СЗ-2
71.939
1.632

283.48

РК-1

0.254

13.30
4.829

0.194

2.56

Спољни зидови

СЗ-4

СВ-1

0.253 3.365

СЗ-1

Опис грађевинског елемента

19.160.252

Ознака U * A * Fx
U

РК-2
0.147 5.03

MК-1

Спољашња врата

62.00

1.392
МТ-1

0.379

3.79
ПР-1Прозори, балконска врата грејаних просторија

Међуспратна конструкција изнад отвореног 12.364

8.43

(W/m2K)
A(m2) Fx

СЗ-3

1.442 40.617



4.1.7  Укупни губици топлоте

4.2. Улазни подаци за прорачун добитака топлоте

4.2.1  Оријентација и површина позиција

Нетранспарентне

СЗ-1 СЗ-2 СЗ-3 СЗ-3 СЗ-4 СЗ-6 СЗ-7 СЗ-8 СЗ-9 РК-1 РК-2 КК-1 КК-2

73.93 8.43 0.00 0.00 9.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

98.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

67.83 0.00 0.00 13.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43.64 0.00 0.00 0.00 9.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.03 2.56

Транспарентне

ПР-1 ПР-2 ПР-3 СК СВ-1 СВ-2 КП

8.15 0.00 0.00 1.35 0.00 0.00

1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14.78 0.00 0.00 2.44 0.00 0.00

0.00

4.2.2  Улазни подаци за прорачун добитака од Сунчевог зрачења

0.04

  Запремина грејаног простора V [m3]

0.072

  Трансмисиони губици кроз нетранспарентни део омотача зграде 

Запад

0.5

  Трансмисиони губици кроз прозоре и врата

0.45
Емисивност спољне површине зида a,sc
Отпор прелазу топлоте за спољну страну зида Rs,c

Фактор рама Ffr

  Просечна чиста спратна висина [m]

0.85

Север

  Укупни губици топлоте

0.85Фактор осенчености Fsh север

Фактор осенчености Fsh запад 
Фактор осенчености Fsh хоризонтално

0.85

   Подаци о губицима топлоте

Фактор осенчености Fsh исток

0.60

Хор

Исток

  Заптивеност прозора

Исток

Хор

Фактор пропустљивости сунчевог зрачења за стакло g,gl

2.51

  Број измена ваздуха n [h-1]

Југ

1.050
3.332

Фактор осенчености Fsh југ 0.85

Север

Запад
Југ

1.617
0.665

Добра

  Коефицијент вентилационог губитка [kW/K]

  Вентилациони губици кроз прозоре и врата

[kW]

0.85

438.70

0.55



4.2.3  Улазни подаци за прорачун добитака топлоте од унутрашњих извора

1.8
30
12

  Одавање топлоте људи Qlj [W/m2]

  Присутност током дана [h]
  Добитак од ел.уређаја qel [kWh/m2]



5.  ПОДАЦИ О СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА И НАЧИНУ РЕГУЛАЦИЈЕ

0

  Ефикасност, степен корисности цевне мреже [%] (ηc)

  Енергент за загревање СТВ (изабери једно)

  Доња топлотна моћ [kWh/kg] [kWh/m3]

без поделе на зоне

Да

котао на гас

  Подаци о систему грејања

Да

4320
 Број радних сати током грејне сезоне (n)

  Уређај који се користи као извор (котао, топлотна 
подстаница, топлотна пумпа)

94  Ефикасност, степен корисности [%]  (ηk)
  Година уградње

  Изолованост цевне мреже 

  Снага и тип котла 

 Сезонски прекид у раду система (дана у сезони)

72

Котлови до 100 kW са природном промајом

2880
4

0

Гасовито гориво

  Инсталисани капацитет [kW]

Да

8

2014

 Систем регулације

  Агрегатно стање горива за котао / даљинско грејање 

  Подаци о начину регулације

  Енергент

 Просечан број особа у згради

земни гас
-

 Укупно трајање грејне сезоне (часова)

98
земни гас

 Недељни прекид у раду система (дана у недељи)

 Аутоматска регулација рада котла/извора (да / не) (ηr)
 Централна регулација топлотног учинка (да / не) (ηr)
 Локална регулација топлотног учинка (да / не) (ηr)

Изолована цевна мрежа у делу негрејаног 
простора зграде

 Дневни прекид у раду система (сати у дану)





5.2.   Прорачун годишње потребне примарне енергије за грејање

5.2.1  Годишње испоручена топлотна енергија за грејање

QH,H =   / (ηk * ηc * ηr) = /      ( 0.94 * 0.98 * 0.95 )

QH,H = kWh/а

5.2.2  Потребна примарна енергија за грејање

Eprim,H =   QH * fprim,1 + Qaux * fprim,2 = * 1.1  + 288 * 1.1

 Qaux = n * Pp = 2880 * 0.1 = 288 kWh/а

Eprim,H =   kWh/а

5.3.   Прорачун годишње специфичне емисије CO2 настале као последица грејања

CO2 = QH * fprim,1 * EMCO2,H + Qaux * fprim,2 * EMCO2,aux 

CO2 = * 1.1 * 0.2  + 288 * 1.1 * 0.53

CO2,H =   kg/а

НАПОМЕНА:

13285

      На трећој страни Енергетског пасоша су касније приказане вредности годишње потребне топлотне енергије, 
годишње испоручене енергије, годишње примарне енергије и годишње специфичне емисије CO2 у које су урачунате и 
годишња потребна енергија за загревање СТВ као и губици настали при припремању исте. 
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