
На  основу  члана  39. тачка  43. Статута  Града  Новог  Сада, (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  11/19), а  у  вези  са  чл. 13 став  1. тачка  3), 14. став  1. 
тачка  2) и  19. закона  о  енертетској  ефикасности  и  рационалној  употреби  
енергије  ( Службени  тласник  РС , број  40/21) Скупштина  Града  Новог  Сада)  на  
XXVіІ  седници  од  27. јуна  2022. године, доноси  

ПЛАН  ЕНЕРГЕТСКЕ  ЕФИКАСНОСТИ  ГРАДА  НовоГ  САДА  

ЗА  2022. ГоДИНу  

i. увоД  

План  енергетске  ефикасности  Града  Новог  Сада  за  2022. годину  је  плански  
документ  који  доноси  Град  Нови  Сад  као  обвезник  система  енергетског  
менаџмента . 

У  Програму  енергетске  ефикасности  Града  Новог  Сада  за  период  2022-2024. 
године  је  према  закону  г iј  дат  планиран  трогодишњи  ЦИЈb уштеде  енергије  
који  је  у  складу  са  Уредбом  о  годиuјњим  ци.њевима  уштеде  енергије  обвезника  
система  енергетског  менаџмента  у  износу  од  1% годишње  остварене  
потрошње  примарне  енергије. У  Програму  енергетске  ефикасности  Града  
Новог  Сада  је  представ.њен  планиран  начин  остваривања  уштеде  енергије  у  
периоду  од  2022-2024. година. 

Планом  енергетске  ефикасности  за  2022. годину  се  ближе  разрађују  мере  
енергетске  ефикасности  и  активности  за  рационално  коришћење  енергије  
које  су  обухваћене  Програмом  енергетске  ефикасности  Града  Новог  Сада  за  
период  2022-2024. године. 

Према  члану  19. 3акона  о  енергетској  ефикасности  и  рационалној  употреби  
енергије, План  енергетске  ефикасности  који  доносе  обвезници  система  
енергетског  менаџмента  детањније  разрађује  мере  енергетске  ефикасности  и  
активности  за  њихово  спровођење  из  Програма  енергетске  ефикасности . План  
енергетске  ефикасности  обвезници  система  енергетског  менаџмента  доносе  
на  период  од  једне  године. Према  овом  закону  [1] План  енергетске  
ефикасности  садржи  нарочито : 

-Мере  енергетске  ефикасности  и  активности  којим  се  остварује  ефикасно  
коришћење  енергије )  

-Носиоце  и  рокове  за  спровођење  планираних  активности , 

-Очекиване  резултате  за  сваку  од  мера  односно  активности , 

ј  



—Финансијске  инструменте  (изворе  и  начин  обезбеђивања ) предвиђене  
за  спровођење  планираних  мера, 

—Извештај  о  реализацији  претходног  план  енергетске  ефикасности ! 

Прорачун  уштеда  енергије, које  ће  се  остварити  спровођењем  планираних  
мера  енергетске  ефикасности  и  који  је  приказан  у  овом  плану, извршен  је  у  
складу  са  методологијом  ,одоздо  према  горе  (ОПГ) прописаном  Правилником  
о  начину  и  роковима  доставњања  података  неопходних  за  праћење  
сгіровођења  Акционог  плана  за  енергетску  ефикасност  у  Републици  Србији  и  
методологији  за  праћење, проверу  и  оцену  ефеката  његовог  сгіровођења  [6ј , 
као  и  Приручником  за  енергетске  менаџере  за  област  општинске  енергетике  
[7]. 

У  цињу  прикупњања  и  обраде  nодатака  којим  би  се  утврдило  енергетско  стање  
и  захтеви  објеката  изабраних  за  спровођење  мера  енергетске  ефикасности  и  
достизања  уштеде  енергије  у  2022. години, спроведени  су  енергетски  
прегледи . 

У  rі punory овог  документа  приказани  су  извештаји  спроведених  енергетских  
прегледа  који  прате  методологију  прорачуна  према  важећем  Правилнику  о  
енергетској  ефикасности  зграда  [11]. 

Важно  је  нагласити  да  се  вредности  уштеда  добијених  на  овај  начин  разликују  
од  оних  које  се  добијају  прорачуном  оПГ  методологијом , услед  разлика  у  овим  
методологијама  (вредности  коефицијената )! У  самом  Плану  све  уштеде  су  
приказане  на  основу  прорачуна  ОПГ  методологијом  док  се  само  у  прилозима , у  
оквиру  извештаја  енергетских  прегледа , могу  видети  прорачуни  према  
методологији  прорачуна  према  важећем  Правилнику  о  енергетској  
ефикасности  зграда . 

Саставни  део  Плана  енергетске  ефикасности  су  прилози  од  1 до  4. 
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2. ЕНЕРГЕТСКИ  БИЛАНС  ОБЈЕКАТА  КОЈИ  СУ  У  ОБУХВАТУ  
ПЛАНА  

У  складу  са  одредбама  Закона  о  енергетској  ефикасности  и  рационалној  
употреби  енергије  као  и  Уредбе  о  утврђивању  граничних  вредности  годишње  
потрошње  енергије  на  основу  којих  се  одређује  која  привредна  друштва  су  
обвезници  система  енергетског  Менаџмента )  годишњих  циЈbева  уштеде  
енергије  и  обрасца  пријаве  о  оствареној  потрошњи  енергије  енергетски  биланс  
Града  Новог  Сада  као  обвезника  система  енергетског  менаџмента  обухвата: 

Потроњњу  енергије, енергената  и  воде  у  јавним  зградама  на  територији  
Града  Новог  Сада  за  које  Град  Нови  Сад  сноси  трошкове  енергије, 

енергената  и  воде, а  који  су  унети  у  информациони  систем  за  енергетски  
менаџмент  (у  даЈbем  тексту: ИСЕМ  база),1  

• Потрошњу  електричне  енергије  за  потребе  јавног  осветњења  Града  
Новог  Сада  која  је  унета  у  ИСЕМ  базу. 

Постоји  одређени  број  објеката  за  које  трошкове  енергије /енергената  и  воде  
плаћа  Град  Нови  Сад, а  који  нису  обухваћени  ИСЕМ  базом  тј . матичним  
корисником  Градом  Новим  Садом. Тај  број  објеката  је  процентуално  веома  
мали  у  односу  на  укупан  број  објеката  и  односи  се  на  поједине  нове  објекте  
које  је  Град  Нови  Сад  тек  почео  да  користи  или  оне  објекте  за  које  се  због  
нерешених  имовинско  правних  односа  не  могу  прибавити  рачуни  о  потрошњи  
енергије /енергената  и  воде. 

Потребно  је  у  наредном  периоду  урадити  идентификацију  објеката  који  су  у  
обухвату  система  енергетског  менаџмента  Града  Новог  Сада  а  тренутно  нису  
унети  у  ИСЕМ  базу. 

Детањан  енергетски  биланс  и  анализа  стања  потроиіње  енергије  објеката  који  
су  у  обухвату  овог  плана  дати  су  у  Програму  енергетске  ефикасности  Града  
Новог  Сада  за  период  2022 - 2024. године  док  је  у  Плану  дат  њихов  извод. 

Базна  година  је  дефинисана  као  просек  2018!, 2019. и  2020. године . Приликом  
дефинисања  базне  године  потребно  је  изабрати  годину  која  је  референтна  и  на  
најбојњи  начин  репрезентује  стање  корисника , у  овом  случају  Града  Новог  Сада, 

НЛЛQ јНА: На  основу  података  којима  располаже  Градска  управа  за  имовину  и  имовинско -правне  послове  у  
евиденцији  ове  управе  налази  се  737 објеката  са  укупном  површином  од  268431,13м2. Неки  од  ових  објеката  се  састое  
ОД  Више  ПОСЛОВНИХ  простора . већина  ових  објеката  није  обухваћена  системом  енергетског  менаџмента  (СЕ I) Града  
Новог  Сада  из  разлога  што  су  дата  на  коришћење  другим  органима , организацијама , установама  и  правним  лицима, 
односно  дата  у  закуп  под  комерцијалнии  условима  фи3ичким  и  правним  лицима  за  које  трошкове  енергије , 
енергената  и  воде  плаћају  сама  ова  Лица. Такође, у  некима  од  овиХ  објеката  нема  коришћења  елепричне  и  топлотне  
енергије, односно  воде, док  у  неким  објејnима  нису  регулисани  имовинско  правни  односи. ИЗ  свих  ових  разлога , 
рачуни  за  ове  објекте  у  већини  случајева  нису  доступни . а  Самим  ти u није  могуће  доћи  до  показатејБа  енергетске  
ефикасности  ових  објеката  из  КОГ  разлога  они  нису  у  ИСЕМ  бази . 



у  енергетском  смислу. Обзиром  да  је  због  великот  броја  утицаја  (временске  
прилике, број  објеката, услови  коришћења  објеката )  број  корисника ...) тешко  
изабрати  једну  календарску  годину  као  репрезентативну  најчешће  се  базна  
година  дефинише  као  просек  дужег  временског  периода  односно  већег  броја  
година. Према  уобичајеном  правилу  се  узимају  минимум  три  године, а  
обухватом  већег  броја  година  добија  се  репрезентативнија  базна  година  као  
основ  за  све  дање  анализе . 

2.1 Потрошња  примарне  енергије  

Удео  у  потрошњи  примарне  енергије  у  последње  три  године  је  приближно  
уједначен  када  се  пореде  процентуална  учешћа  електричне  и  топлотне  
енергије, није  било  флуктуација  наведених  видова  енергије . Удео  електричне  
енергије  у  потрошњи  примарне  енергије  је  око  6О% док  је  удео  топлотне  
енергије  око  40% (Табела  2.1) за  разматрани  период. Из  Табеле  2,1 може  се  
видети  и  да  је  у  укупној  потрошњи  примарне  енертије  учеіцће  дањинског  
грејања  око  27,50% односно  природног  гаса  12,50% што  је  учешће  да.њинског  
грејања  од  око  68,БО% у  потрошњи  примарне  енергије  за  грејање, док  
природни  гас  учествује  са  32,50% у  примарној  енергији  за  грејање . Највећи  
проценат  у  укупној  потрошњи  примарне  енергије  има  потрошња  електричне  
енергије  за  јавно  осветњење  и  она  износи  око  35%, док  потрошња  електричне  
енергије  за  зграде  износи  око  25%. Електрична  енергија  за  јавно  осветњење  
учествује  са  око  6О% у  потрошњи  укупне  годишње  примарне  енергије  за  
електричну  енергију  док  учешће  електричне  енергије  у  зградама  износи  око  
40%. 

Може  се  закњучити  да  приближно  једна  трећина  укупне  годишње  потрошње  
примарне  енергије  одлази  на  електричну  енергију  за  јавно  осветњење  и  да  је  
потрошња  примарне  енергије  за  дањинско  грејање  и  електричну  енергију  за  
зграде  приближно  иста  и  износи  око  једне  четвртине  укупне  годиіпње  
потрошње  примарне  енергије  за  сваки  од  ових  видова  енергије . 

Табела  2.1- Трендукупне  потрошње  примарне  енергије  и  воде  

Календарска  
година  

Потрошња  
Електрнчна  енергија  Топлотна  енергија  

Вода  
Гм  

Зграде  
tMWhj 

Јавно  
осветзење  

[Mwh] 

да.њинско  
грејање  
[MWh] 

Остали  
енертенти  

[MWh] 

2018. 46.708,24 67.776,7 52.872,03 23,529,9 437.334,71 

2019. 53.276,77 69.082,83 55.968,25 24.869,01 443.663,97 

2020. 40.844,68 70.509,38 51.239,66 24.783,86 306.232,95 

Базна  година  46.943,ZЗ  69.122,97 53.359,98 24.394,26 395.743,88 
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Укупна  потрошња  примарне  енертије  у  базној  години, која  је  дефинисана  као  
лросек  гјотребних  параметара  за  године  2018, 2019. и  2020., износи  193.820,44 

MWh Tj, 16.665,56 toe. 

2.2 Потрошња  финалне  енергије  

Из  Табеле  2.2 се  може  видети  да  у  потрошњи  укупне  годишње  потрошње  
ф  иналне  енергије  топлотна  енергија  тј . енертија  за  грејање  учествује  са  
приближно  60% док  је  учешће  електричне  енергије  око  40%. У  оквиру  
потрошње  финалне  енергије  за  грејање  око  60% чини  далинско  грејање, а  
употреба  природног  гаса  40%. Процентуално  учешће  електричне  енергије  за  
јавно  осветзbење  и  зграде  у  укупној  потроі.вњи  финалне  енергије  је  исто  као  у  
случају  лримарне  енергије, 60% и  40% респективно . 

Табела  2.2- Тренд  укупне  потрошње  финалне  (тоnлотне  и  електричне ) 

енеогије  и  воде  

Календарска  
година  

Потрошња  

Електрична  енергија  Топлотна  енергија  
Вода  
L 

3граде  
[MWh] 

Іавно  
осветјење  

[Mwh] 

даЈbинско  
греање  
[Mwh] 

Остали  
енергенти  

tMwh] 

2018. 15.493,13 22.481,54 33.838,09 23.529,90 437.334,71 

2019. 17.671,91 22.914,78 35.819,68 24.869,01 443.ббз,g7 

2020. 13.548,18 23.387,97 32.7g3,38 24.783,86 306.232,95 

Базна  година  15.571,07 22.928,10 34.150,38 24.394,26 395.743,88 

Укупна  потроілња  финалне  енергије  у  базној  години, која  је  дефинисана  као  
просек  потребних  параметара  за  тодине  201В, 2019. и  2020., износи  97.043,81 

MWh Tj. 8.344,26 toe. 

2.3 Трепд  укупне  емисије  С02  

Из  Табеле  2.3 може  се  видети  да  емисија  С02 која  се  добија  потрошњом  
електричне  енергије  учествује  са  75% у  укупној  годишњој  емисији  С02 на  
територији  Града  Новог  Сада  док  толлотна  енергија  учествује  са  25%. 

Табела  2.3- Трендукупне  емисије  С02 

Календарска  
година  

Емисија  coz [tС02] 
Електрична  енергија  Топлотна  енергија  

2018. 41.772 14.519 56.291 

2019. 44.645 15.362 60.007 

2020. 40.630 14.467 55.097 
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У  календарској  2020. ГОДИНИ )  на  територији  Града  Новог  Сада  је  остварено  
смањење  укупне  емисије  С02 аа  8)18%, у  оДНосу  на  претходну  календарску  
годину. 

2.4 Трошкови  за  енергенте /енеріију  и  воду  

У  Табели  2.4 приказана  је  потрошња  енертије, енергената  и  воде  у  новчаним  
јединицама  и  поређење  nотрошње  са  претходном  и  базНоN тодином  за  
разматрани  период. Ба3На  година  је  дефинисана  као  просек  2018., 2019. и  2020. 

тодине. 

Табела  2.4 - Потрошња  епергије  и  воде  у  новчаним  јединицама  и  поређење  
ІотDошње  са  пDетходном  и  базном  годином  

годиІја  

Електри  чнааје  рија  Гре  ање  
потр 0ш iВ,а  

а  Оде  

УКУјІнО  

Мапкранн  обје iітн  

зпіоааа  
aeiio 

асаетл,аіі,е  
дал,н iјско  
г  рејање  

Осталн  
еіе ентк  

(укучујућаі  
трошкоае  

оа  одвођење  
отпаднео  
аоаа ) 

Укупав  
6р01 

Укупн  

ПоВршИНа  

yeye ІІa 

ко  рис iiа  
панршнЕ i) 

3г  0 дг  ос  80 

[Рсд] (Рсд  [Рсд ] [РСД] РСД[ [РсДј  [] (мај  јма ] 

2018 185.364.237 2 13-2 19.742 316.683.262 117.856.523 90.3ј9.320 923.443.084 358 527.069 480.156 

%- БГ] -7 -8.7 3,5 -42 11 2,1 О  0 

f% - ПГІ  -4,8 Нема  еодатака  5.2 4.1 -4,8 24 О  0 

2019 228.9 15.756 24 1.203.47 І  3 19.997,740 13 1.177.713 92.882.364 1,0 14.177.044 350 527,069 460.156 

(% - Бгг  14,8 3,3 4,6 6,7 14,1 7,5 0 0 

(% ПГ] 23 13 1 11 2.8 9.н  0 0 

2020 383,855,89 ј  245.905.204 281.426.2а  І  119.954.722 60,938,639 092,080.686 358 527.069 480.156 

г% - БГ] 7,8 5,3 -8 2,5 -25.1 -5,4 0 0 

]% - пГ] -20 1,9 12 8,6 34 12 О  0 

БГ  — Базна  гОдина  
пг  — Претходна  година  

Укупни  годишњи  трошкови  за  јавно  осветњење  Града  Новог  Сада  и  енергију, 

енергенте  и  воду  објеката  за  које  Град  Нови  Сад  плаћа  трошкове  аа  енергију, 

енергенте  и  воду, а  који  су  обухваћени  овим  програмом , су  око  1.000.000.000 

РСД. 

Трошкови  за  топлотну  енергију  чине  око  45% у  .укупним  годипіњим  
трошковима  за  енергију, енергенте  и  воду  објеката  за  које  Град  Нови  Сад  плаћа  
те  трошкове  укњучујући  и  јавно  осветњење , а  који  су  обухваћени  овим  планом . 

Трошкови  за  електричну  енергију  чине  око  46%, а  за  воду  око  9%. У  укупним  
годишњим  трошковима  највеће  учешће  имају  трошкови  за  дањинско  грејање  
са  око  32%, затим  трошкови  аа  електричну  енергију  за  потребе  јавног  
осветњења  са  око  2Ѕ%, трошкови  за  електричну  енергију  за  зграде  са  око  21%, 

трошкови  за  природни  гас  са  око  1З% и  трошкови  за  воду  око  9%. 
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З. ЦИЈБЕВИ  УШТЕДЕ  ЕНЕРГИЈЕ  ЗА  2022. годИНУ  

ЦијЂеви  уптеде  обвезника  система  енергетског  менаџмента  дефинисани  су  
Уредбом  о  утврђивању  граничних  вредности  годишње  потрошње  енергије  на  
основу  којих  се  одређује  која  привредна  друштва  су  обвезници  система  
енергетског  менаџмента , годишњих  цијева  уштеде  енергије  и  обрасца  лријаве  
о  оствареној  лотрошњи  енергије  [Ѕ]. Према  члану  6. ове  уредбе  годишњи  цињ  
уштеде  енергије  за  јединице  локалне  самоуправе  са  више  од  20.000 
становника  као  Обвезнике  систег4а  у  објектима  за  које  јединица  локалне  
самоулраве  плаћа  трошкове  енергије, за  текућу  календарску  годину  износи  1% 
од  остварене  потрошње  примарне  енергије  у  претходној  календарској  години . 

За  Град  Нови  Сад  као  обвезника  система  енергетског  менаџмента  обавезна  је  
минимална  уштеда  енергије  за  2022. годину  у  износу  од  1% од  остварене  
потрошње  лримарне  енергије  у  претходној  календарској  години  односно  2021. 
години! Обзиром  да  приликом  израде  овог  плана  календарска  2021. година  
није  завршена  и  самим  тим  се  не  располаже  са  укупном  годишњом  потрошњом  
за  ту  годину  уштеда  за  2022. годину  је  рачуната  у  односу  на  базну  годину, а  
која  је  рачуната  као  просек  потрошње  за  2018., 2019! и  2020, годину. 

Узимајући  у  обзир  да  је  већи  део  2020. и  2021. године  подразумевао  
специфичан  режим  рада  узрокован  COVі D пандемијом , а  који  се  односи  на  
редукован  долазак  на  посао  запослених , смањено  коришћење  објеката  од  
стране  корисника  уопште, реално  је  очекивати  и  смањену  потрошњу  енергије  
у  2021. години  у  односу  на  претходне  године, а  свакако  оне  пре  COVІ D периода  
које  су  обухваћене  у  базној  години  (2018. и  2019. година ). Самим  тим  је  реално  
очекивати  да  је  предложено  поређење  са  базном  годином  односно  рачунање  
уштеда  у  односу  на  базну  годину  строжији  критеријум  у  односу  на  поређење  са  
2021. годином. Поред  тога  предложеним  мерама  за  уштеду  енергије  у  2022. 
години  предвиђено  је  да  се  остваре  уштеде  на  нивоу  изнад  минималних  1% 
односно  са  одређеном  резервом  у  односу  на  обавезни  цињ. 

Обзиром  да  базна  потрошња  енергије /енергената , рачуната  као  просек  за  
2018, 2019. и  2020. годину, износи  193.820,44 MWh односно  16.665,56 toe 
минимална  уштеда  од  1% за  2022. годинује  1.938,2 MWh односно  1б6Ј 66 toe. 

7 



4. ПЛАНИРАНЕ  АКТИВНОСТИ  И  МЕРЕ  ЕНЕРГЕТСКЕ  
ЕФИКАСНОСТИ  

4.1 Мере  енертетске  ефикасности  за  остваривање  планираних  
цил.ева  

3а  прорачун  уштеде  енергије  по  појединим  мерама  унапређења  енергетске  
ефикасности  коришћена  је  методологија  ,,одоздо  према  горе  тј . ОПГ  метода  
прописана  правилником  о  методологији  за  праћење, проверу  и  оцену  ефеката  
спровођења  НАПЕЕ  РС. 

Претварање  финалне  у  примарну  евергију  извршено  је  на  основу  фактора  
конверзије  финалне  у  примарну  енергију, за  енергије  и  енергенте  који  су  
коришћени  у  прорачуну, из  табеле  конверзије  мерних  јединица  Правилника  о  
обрасіу  годишњег  извештаја  о  остваривању  цијuева  уштеде  енергије  вј . оПг  
методологија  која  се  тренутно  користи  нема  дефинисане  факторе  за  
конверзију  финалне  у  примарну  енергију, а  самим  тим  ни  израчунавање  
уштеда  у  примарној  енергији . 

У  2022. години , применом  даЈuе  наведених  мера  енергетске  ефикасности  
остварује  се  уштеда  у  износу  од  1,34% од  годишње  потрошње  примарне  
енергије  у  базној  години  (рачунато  према  методологији  ,,одоздо  према  горе  
(ОПГ) прописаној  Правилником  [9]), што  је  више  од  обавезујућег  циња  уштеде  
који  према  Уредби  о  годишњим  цињевима  уштеде  енергије  обвезника  система  
енергетског  менаџмента  [Бј  износи  1% на  годиілњем  нивоу. 

Мере  и  активности  су  према  врсти  разврстане  на  следеће  категорије : 

- мере  за  смањење  потрошње  лримарне  енергије  у  јавним  зградама , 

- мере  за  смањење  потрошње  примарне  енергије  јавног  осветЈuења, 

- хоризонталне  мере  за  смањење  потрошње  примарне  енергије  
(формирање  радне  групе  са  јавно-комуналним  предузећима , предлог  
увођења  стандарда  ІЅO 50001 у  јавно -комуналним  предузећима , 

континуално  унапређење  процеса  извештавања , анализе  и  процене  
субјеката  СЕМ-а, подизање  свести  запослених , унапређење  интернет  
сајта  и  друго). 

Идентификоване  мере  енергетске  ефикасности  дате  су  у  наставку  овог  
поглав uа  у  табеларним  приказима , при  чему  су  за  сваку  меру  дати  следећи  
подаци : 

- Кратак  опис  објекта  и  затеченог  стања  

- Назив  енергетски  ефикасне  (ЕЕ) мере  и  место  спровођења , 

Врста  ЕЕ  мере, 
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- Кратак  опис  ЕЕ  мере, 

Метод  праћења /мерења  постигнутих  енергетских  уuітеда, 

Оквирна  процена  трошкова  за  спровођење  предложене  ЕЕ  мере, 

Очекиване  уштеде  примарне  енергије  које  би  требало  да  се  остваре  у  
2022. ГОДИНИ )  

Процена  смањења  емисије  СОг  које  би  требало  да  се  остваре  у  2022. 

гоДИнИ. 

Приликом  избора  објеката  на  којима  су  предложене  мере  за  уштеду  енергије  у  
2022. години  пошло  се  од  анализе  лотрошње  по  секторима  и  врстама  објеката . 

Критеријуми  на  основу  којих  су  изабрани  сектори  јавних  зграда  и  јавног  
осветлења  су  удео  у  укупној  потрошњи  и  трошковима  за  енергију, енергенте  и  
воду. Поред  тога  су  у  оквиру  сектора  јавних  зграда  идентификоване  врсте  
објеката  са  највећом  потрошњом , а  затим  вишепараметарском  анализом  и  
сами  објекти  са  пајвећим  потенцијалом  за  примену  мера  енергетске  
ефикасности , 

Поред  критеријума  потрошње  и  трошкова  енергије, енергената  и  воде  у  обзир  
су  узети  и  други  критеријуми , приоритет  сектора  у  зависности  од  броја  
сталних  корисника )  а  на  које  утичу  услови  енергетске  ефикасности  простора  у  
kojeN бораве  и  који  користе  (деца  у  вртићима, школама )  запослени  у  јавним  
установама  итд.), као  и  безбедност  корисника  (јавно  енергетски  ефикасно  
осветлење  у  свим  деловима  зграда). 

Такође, осим  наведеног  приликом  избора  објеката  вођено  је  рачуна  о  
усклађивању  планова  Града  Новога  Сада  за  санацију  објеката  и  консултоване  
су  додатно  и: Градска  управа  за  образовање  и  Градска  управа  за  имовину  и  
Имовинско -правне  послове . 

Предложене  хоризонталне  мере  у  2022. години  спроводе  се  кроз  припремне  и  
организационе  активности  (обуке )  промоције , анализе, креирање  аката  и  
докумената  за  унапређење  система  енергетског  менаі1иvіента...), а  које  ће  у  
наредном  периоду  довести  до  енергетских  уштеда . Спровођењем  овИх  мера  се  
не  очекују  уштеде  енергије  у  2022. години, већ  у  наредним  годинама . дата  је  
пројекција  очекиваних  уштеда  наведених  мера  за  двогодишњи  период. 



4.L1 Мере  за  смањење  потрошње  примарне  енергије  у  јавиим  зградама  

ппедзіожене  за  СDедњу  машинску  школ  

Назив  ЕЕ  мере  и  
место  спровођења  

Јз1 Енергетска  санација  са  реконструкцијом  (адаптацијом ) 
Средња  машинска  школа  - Објекат  1 сви  објекти  

Врста  ЕЕ  мере  Мере  за  смањење  потрошње  примарне  енергије  у  јанним  
зградама  

Реф. ознака  мере  (у  јК1 Унапређење  енергетске  ефикасности  зграда  у  јавном  и  
складу  са  НАПЕБ  РС) комерцијалном  сектору  

Кратак  опис  објекта  Средња  машинска  школа  - Објекат  1 главна  зграда  (учионички  
део) налази  се  у  Новом  Саду  у  улици  Булевар  крања  Петра  У  38, 

на  катастарској  парцели  бр, 4828 К.О. Нови  Сад  І . Средња  
мајлинска  јпкола  у  Новом  Саду  је  једна  од  највећих  средњих  
школа  у  Војводини . Основана  је 1936. године  од  стране  
Министарства  трговине  и  индустрије . Објекат  је  спратности  
п+3 (приземње  и  три  спрата). Бруто  површина  објекта  је  
8.088,4 м2) од  чега  је 7.273,44 м2  грејне повріпине . Број  
корисника  објекта  је: 104 запослених  и  преко  650 ђака. 

Изглед  објекта  . - ,
.

.)
.. ; . 

.
,

. 

и~ т - k 

:-1 • , 

јј . .
Q 

::fј  

т ј  
: - 

. : 

Кратак  опис  ЕЕ  мере  предвиђене  су  следеће  мере : 

3амена  система  осветњења  у  јавним  зградама  

3а  главну  зграду  (учионички  део) предлаже  се  само  мера  
реконструкције  осветњења . Споњни  омотач  је  обнавњан  у  
протеклом периоду (транспарентне површине) док су  
нетранспарентне  површине  (зидови  и  кров) по  термичким  
карактеристикама  задовоњавајући , тј . обезбеђују  да  је  читав  
објекат главне зграде у енергетском разреду Ц (са  
специфичном  потрошњом 75 kWh/м2  год.). 

У  школском  објекту  заступњено  је  флуоресцентно  осветњење . 

Постоји  потенцијал  уштеде. Предлаже  се  мера  замене  свих  
флуоресцентних  светињки  са  одговарајућом  ЛЕД  расветом, по  
принципу да се свака позиција мења ЛБД светињком . 

Фотометријске  карактеристике  ће  се  побоњіnати, а  потрошња  
енергије значајно смањити . Предвиђена је замена 1.089 

јединица  флуо  светињки  одговарајућим  ЛЕД  светињкама . 
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Метод  
праћења /мерења  
постигнутих  
енергетских  уштеда  

Годишњи  енергетски  биланс, методологија  опГ3 

Оквирна  процена  
трошкова  за  
спровођење  

13.068.000 РСД  

Очекиване  уштеде  
примарне  енергије  

2022. год. 

toe 26,2 

Процена  смањења  
емисије  СО2  

2022. год. 

Тона  С02  Ѕ3,Ѕ  

Назив  ЕЕ  мере  и  
место  спровођења  

Ј32 Енергетска санација са реконструкцијом  
(адаптацијом ) Средња  машинска  школа  - објекат  2 
фискултурна  и  радионичка  хала  

Врста  ЕЕ  мере  Мере  за  смањење  потрошње  примарне  енергије  у  јавним  
зградама  

Реф. ознака  мере  (у  
складу  са  НАПЕЕ  РС) 

Јк1 Унапређење  енергетске  ефикасности  зграда  у  јавном  и  
комерцијалном  сектору  

Кратакописобјекта  Средња машинска школа - објекат 2 фискултурна и  
радионичка  хала  налази  се  у  Новом  Саду  у  улици  Булевар  
крања  Петра  Г  38, на  катастарској  парцели  бр.  4819 К.0. Нови  
Сад  І . објекат  је  приземног  типа. Бруто  површина  објекта  је  
938,8 м2)  од  чега  је  882,4 м2  грејне  површине. 

Изгледобјекта  
-

- :-- 4 
. 

Іk#L 
• 

k І $Т 11 , 

. Џ . і i 
ј -

-.- 

: ,. 1 -.  
-. 

Кратак  опис  ЕЕ  мере  Предвиђене  су  следеће  мере; 

- Термичка  изолација  фасадних  зидова  
- Термичка  изолација  крова  
- Термичка  изолација  пода  на  тлу  

и  



- Замена постојеће  дотрајале фасадне браварије и  
столарије  енергетски  ефикасном  

Споњни  3ид0ви  (нето  површина  је  420,1 м2) су  у  лопем  
стању  и  без  топлотне  изолације . Предлаже  се  и30лација  
споњних  зидова  (стиродур ). 

Стање  крова  је  генерално  лоше  и  што  је  најзначајније  без  
топлотне  изолације . Ловршина  равне  плоче  косог  крова  је  
9З82 м2. Предложена  мера  уштеде  је  поставњање  топлотне  
изолације  од  минералне  вуне  или  полистирола  (дебњина  10 
спі  и  коефицијент  топлотне  проводњивости  од  0,04 W/°Cm). 

Предлаже се изолација подова према тлу (термичка  
изолација  пода  са  завршном  обрадом). Површина  пода  је  894 
м2  

Стање  прозора  и  врата  су  већим  делом  у  лошем  стању. У  
питању су једноструки дрвени прозори једноструко  
застакњени  и  дрвена  врата  једноструко  застакњена . Укупна  
површина прозора, врата и светларника је 225,1 м2. 
Предлаже  се  замена  постојеће  фасадне  браварије  и  столарије  
енергетски  ефикасном! 

Метод  
праћења /мерења  
постигнутих  
енергетских  уштеда  

Годишњи  енергетски  биланс, методологија  ОПГ4 

0квирна  процена  
трошкова  за  
спровођење  

17.1Об 212 РСД  

0чекиване  упітеде  
примарне  енергије  

2022! год. 

toe 14,9 

Процена  смањења  
емисије  С02 

2022. год. 

Тона  С02 32,3 

Назив  ЕЕ  мере  и  место  
спровођења  

ЈЗЗ Енергетска санација са реконструкцијом  
(адаптацијом ) Средње  машинске  школе  - Објекат  З  
радионице  и  фискултурна  сала  

Врста  ЕЕ  мере  Мере  за  смањење  потрошње  примарне  енергије  у  јавним  
зградама  

Реф. ознака  мере  (у  
складу  са  НАПЕЕ  РС) 

ЈК1 Унапређење  енергетске  ефикасности  зграда  у  јавном  и  
комерцијалном  сектору  

Кратак  олис  објекта  Средња машинска школа - Објекат З радионице и  
фискултурна  сала  налази  се  у  Новом  Саду  у  улици  Булевар  
крања  Петра  1 38, на  катастарској  парцели  бр. 4829 К.0. Нови  
Сад  1. 06јекат  је  приземног  типа. Бруто  површина  објекта  је  
3045,5 м2, од  чега  је  2.682,1 м2  грејне  површкне . 

12 
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Кратак  опис  ЕЕ  мере  Предвиђене  су  следеће  мере: 

- Термичка  изолација  фасадних  зидова  
- Термичка  изолација  крова  

Термоизолација  међуспратне  конструкције  ка  
нетрејаном  тавану  

- замена  постојеће  дотрајале  фасадне  браварије  и  
столарије  енергетски  ефикасном  

Споњни  зидови  (нето  површина  је  1.544,5 м2) су  у  лојлем  
стању  и  без  топлотне  изолације! Предлаже  се  изолација  
сполних  зидова  (стиродур ). 

Стање  крова  је  генерално  лоше  и  што  је  најзначајније  без  
топлотне  изолације . Површина  равне  плоче  косог  крова  је  
256,3 м2. Предложена  мера  упітеде  је  поставлање  топлотне  
изолације  од  минералне  вуне  или  полистирола  (дебњина  10 
см  и  коефицијент  топлотне  проводЈњивости  од  0,04 W/°Cm). 

Предлаже се изолација међуспратне конструкције ка  
негрејаном тавану (термичка изолација са завршном  
обрадом ). Површина  таванице  је  2.77,5 м2. 

Стање  прозора  и  врата  су  већим  делом  у  лошем  стању. У  
питању су једноструки дрвени прозори једноструко  
застакњени  и  дрвена  врата  једноструко  ѕастакњена . Укупна  
тіовршина  прозора, врата  и  светларника  је  737,2 гп2. Предлаже  
се замена постојеће фасадне браварије и столарије  
енергетски  ефикасном . 

Метод  праћења /мерења  
постигнутих  енергетских  
уштеда  

Годишњи  енергетски  биланс, методологија  ОПГ4 

Финансијски  извори  
средстава  за  реализацију  Вуџет  Града  HoDor Сада  

Оквирна  процена  
трошкова  за  спровођење  

32.311.385 рсД  

Очекиване  уштеде  
примарне  енергије  2022. год. 

toe ЅО,б  

Процена  смањења  
емисије  С02 

2022. год. 

Тона  С02 109,2 
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4.1.2 Мере  за  смањење  потрошње  примарне  енергије  у  јавним  зградама  
предложене  за  ОШ  Жарко  Зрењанин  

Назив ЕЕ мере и  
место  спровођења  

ЈЗ4 Енергетска санација са реконструкцијом  
(адаптацијом ) ОШ  Жарко  Зрењанин  

Врста  ЕЕ  мере  Мере  за  смањење  потрошње  примарне  енергије  у  јавним  
зградама  

Реф. ознака  мере  (у  
складу  са  НАПЕЕ  РС] 

Јк1 Унапређење  енергетске  ефикасности  зграда  у  јавном  и  
комерцијалном  сектору  

Кратак  опис  објекта  Основна  школа  Жарко  3рењанин  налази  се  у  Новом  Саду  у  
улици  Булевар  деспота  Стефана  8, на  катастарској  парцели  
бр. 3928 К.О. Нови  Сад  11. Објекат  је  грађен  у  периоду  од  1978.-
1980. године  спратности  П+2 (приземње  и  два  спрата). На  
школи  је  2010. године  извршена  надоградња . Новоизграђени  
део  је  површине  510 м2, и  састоји  се  из  два  кабинета  за  
рачунарство  и  информатику  и  фискултурне  сале . Бруго  
површина  објекта  је  7.214 м2, од  чега  је  7.144 м2  грејне  
површине . Број  корисника  објекта  је: 130 запослених  и  1.415 
ђ  а  ка. 

Изглед  објекта  .,
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Кратак  опис  ЕЕ  мере  Предвиђене  су  следеће  мере : 

- Термичка  изолација  фасадних  зидова  
- 3амена постојеће дотрајале фасадне браварије и  

столарије  енергетски  ефикасном  
На  објекту  су  у  функцији  два  типа  крова. На  старом  делу  
налази  се  коси  кров  изнад  грејаног  простора, а  на  делу  
надоградње  раван  кров. оба  крова  су  термоизоловани  и  
хидроизоловани . Тренугно стање оба крова не захтева  
примену  мера  побоњшања  енергетске  ефикасности . Примена  
мера  и  поред  повећања  енергетске  ефикасности  не  би  имала  
економску  оправданост . 

Прозори  и  врата  су  већим  делом  у  веома  лошем  стању. На  
старом  делу  објекта  пројектовани  су  и  уграђени  прозори  са  
металним  оквиром  и  двоструким  стаклом . Укупна  површина  
овог  типа  споњаних  прозора  је  1.823 м2. Споњашња  врата  су  
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са  металним  оквиром  и  двоструким  стаклом  и  њихова  укупна  
површина  је  72 м2. Надограђени  део  објекта  је  изведен  са  пБц  
прозорима . Укупна nовршина  споњних  прозора  на  делу  
надоградње  је  96 м2 . Предлаже  се  замена  споњних  прозора  и  
врата  на  старом  делу  објекта  са  новим  ПВЦ  прозорима  и  
вратима! 

Споњни зидови на старом и делу надоградње су  
термоизоловани  међутим  не  дају  одговарајући  ефекат  у  
смислу  термоизолације  објекта . Укупне  поврідине  споњних  
зидова  старог  дела  и  надоградње  су  2.149 м2  и  180 м2  
респективно . Имајући  у  виду  намену  и  остале  околности , 
предлаже  се  изолација сnоњних  зидова каменом вуном  
дебњине  10 мм. 

Под  на  тлу  је  термоизолован  и  хидроизолован  и  укупне  је  
површине  4.158 м2! Лод  не  захтева  примену  мера  побоњшања  
енергетске  ефикасности . Примена  мера  и  поред  повећања  
енергетске  ефикасности  не  би  имала  економску  оправданост! 
Међуспратна  конструкција  изнад  негрејаног  простора  у  делу  
надоградње  је  термоизолована  и  укупне  је  поврінине  135 м2. 
Међуспратна конструкција не захтева примену мера  
побоњшања  енергетске  ефикасности . 

Регулација  температуре  у  систему  грејања  је  неадекватна  и  
није усклађена са потребама . Лредлаже се уградња  
термостатских вентила на радијаторима за регулацију  
протока  топле  воде  у  систему  грејања  као  мера  коју  треба  
додатно  анализирати . У  објекту  су  евидентирана  271 грејних  
тела на која би се могли уградити вентили са  
терморегулационим  главама , Процена  је  да  би  се  овом  мером  
могло  уштедети  21.799 kWh/год, вредност  инвестиције  би  
била  око  639.560 динара  (ова  мера  је  обухваћена  извештајем  о  
енергетском  прегледу  објекта  и  треба  је  узети  у  разматрање  
приликом  дајБих, детањнијих  анализа)! 

Метод  
праћења /мерења  
постигнутих  
енергетских  уштеда  

Годиіnњи  енергетски  биланс, методологија  ОПГ4 

Оквирна  процена  
трошкова  за  
спровођење  

49.ООб.Ѕ80 РСД  

Очекиване уштеде  
примарне  енергије  2022! год. 

toe 65,8 

Процена смањења  
емисије  СО2 2022! год. 

Тона  СО2 142,1 
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4.1.3 Мере  енергетске  ефикасности  предложене  за  сектор  јавнот  
осветјБења  

Назив  ЕЕ  мере  и  место  
спровођења  

101 3амена извора светлости у јавном осветењу  
одговарајућим  енергетски  ефикасним  светикама  

Врста  ЕЕ  мере  Мере  за  смањење  потрошње  примарне  енергије  у  јавном  
осветењу  

Реф! ознака  мере  (у  
складу  са  НАПЕЕ  РС) 

Јкз  Модернизација  система  јавног  осветЈbења  у  јединицама  
локалне  самоуправе  

Кратак  опис  објекта  У  систему  јавног  осветњења  Града  Новог  Сада  евидентирано  
је: 24.684 Na светилки, 3.988 LED, 4.001 живина  и  2!401 метал  
халогена  светињка . 

У  структури  живиних  светики  највећи  број  је  сијалица  
номиналне  снаге  125 W,3.144 сијалице, које  чине  78,59%. 

Кратак  опис  ЕЕ  мере  Ујнтеде  енергије  које  се  постижу : 

заменом постојећих  уличних  светијbки  у  систему  
јавног осветЈbења модерним светикама са  
енергетски  ефикасним  изворима  светлости  и  боЈbим  
оптичким  карактеристикама  које  омогућавају  већу  
ефикасност  светиЈbки. 

Предвиђена  је  замена  по  1.000 живиних  светиЈbки  од  125 W 
LED светињкама  од  73 W y свакој  години  Програма, 2022., 
2023. и  2024! години. Прорачунате  уіuтеде  се  кумулативно  
сабирају  за  период  обухвата  Програма  2022-2024. год. 

Метод  
праћења /мерења  
постигнутих  
енергетских  уштеда  

Годишњи  енергетски  биланс, методологија  0пГ1 

0квирна  проце f1а  
трошкова  за  
спровођење  

26.550.000 РСД  

0чекиване  уштеде  
примарне  енергије  2022. год. 

toe 65,1 

Процена  смањења  
емисије  С02 

2022. гоД. 

Тона  С02  133,04 

4.1!4 Мере  за  унапређење  енергетског  менаџмента  

Назив  ЕЕ  мере  и  место  
спровођења  х1 Унапређење  система  енергетског  менаџмента  

Врста  ЕЕ  мере  Хоризонталне  мере  за  смањење  потрошње  примарне  енергије  

Реф . ознака  мере  (у  
складу  са  НАПЕЕ  РС) 

ЈК4 Унођење  система  енергетског  менаџмента  (СЕМ) у  јавном  и  
комерцијалном  сектору  

16 



Кратак  опис  ЕЕ  мере  У  складу  са  Уредбом  о  утврђивању  граничних  вредности  
годишње  потрошње  енергије  на  основу  којих  се  одређује  која  
привредна  друштва  су  обвезници  система  енергетског  
менаџмента , годијлњих  циЈБева  уштеде  енергије  и  обрасда  
пријаве  о  оствареној  потрошњи  енергије, Град  Нови  Сад  је  
обвезник  СЕМ-а, као  )ЛС  која  има  преко  20.000 становника . У  
складу  са  3аконом  именован  је  енергетски  менаџер  са  јасно  
дефинисаним  надлежностима )  овлашћенима  и  обавезама , а  то  
је: прикупЈБање  и  анализа  података  о  потрошњи  енергије, 
предлагање  мера  ЕЕ)  израда  годишњег  извештаја  и  друго. 

Сам  СЕМ  је  веома  важан  и  његовим  потпуним  успоставЈБањем  
се  могу  остварити  значајне  уштеде  у  потрошњи  енергије . Мере  
имплементације  СЕМ-а  су  по  правилу  мере  које  не  захтевају  
улагања  или  су  та  улагања  мала, а  ефекат  може  бити  значајан . 
Обзиром  на  добру  базу  у  виду  Агенције  за  енергетику  Града  
Новог  Сада)  њених  капацитета  и  досадашњих  активности  СЕМ  
се  може  унапредити  на  следећи  начин : 

- Саветовати  свим  јавно-комуналним  предузећима  која  
су  основана  од  стране  Града  Новог  Сада  да  укњуче  у  
своје  развојне  планове  имплементацију  стандарда  1ѕ0 
50001, 

Направити  радну  групу  под  руководством  Агенције  за  
енергетику  Града  Новог  Сада  и  Јавно-комуналних  
предузећа  основаних  од  стране  Града  Новог  Сада  са  
редовним  полугодишњим  састандима  на  којима  ће  се  
доносити  планови  активности  на  унапређењу  
енергетске  ефикасности  и  усаглашавати  текући  и  
дугорочни  планови  развоја  који  се  односе  на  сектор  
енергетике . 

Важно  би  било  да  се  именује  особа  у  сваком  ЈКП  која  ће  
водити  податке  о  енергетским  потрошњама, 
енергетским  индикаторима  и  пратити  их. Према  3акону  
[1] члан  13 и  пратећим  подзаконским  актима  јавна  
предузећа  ако  имају  годишњу  потрошњу  енергије  већу  
од  количине  коју  пропише  Влада  су  обавезници  
система  енергетског  менаџмента )  те  Агендија  за  
енергетику  Града  Новог  Сада  са  тим  предузећима  треба  
да  оствари  јаче  хоризонтално  повезивање . 

- Редовно  извештавање  о  спроведеним  активностима  из  
сектора  енергетске  ефикасности  субјеката  СЕМ-а, 

- Анализа , праћење  и  контрола  објеката  за  које  Град  
Нови  Сад  плаћа  рачуне  за  енергију  и  енергенте . 

Континуалне  nровере  података  који  се  уносе  у  ИСЕМ  
базу, лраћење  објеката  код  којих  су  у  претходном  
периоду  спроведене  мере  енергетске  ефикасности  као  
и  оних  код  којих  је  уочена  висока  потрошња  
енергената , енергије  и  воде. У  наредних  годину  дана  
предлаже  се  обилазак  свих  објеката  где  се  уочава  
превелика  потрошња  енергената , енергије  и  воде. У  
идентификованим  објектима  потребно  је  извршити  
проверу  улазних  података  који  се  користе  у  ИСЕМ  бази  
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нпр. да  ли  
корисника  
уколико је  
енергетске  
столарије , 

обаввање  
јавних зграда  
учеснике  СЕМ-а . 

- Израда  електронских  
запослене  

- Осавремењивање  
енергетику  

- Остале  активности  
грађанстВа  
обновЈЂивих  

- Утврдити  увидом  
спроведена  
ефикасности  
мере  уочава  
воде. Наведену  
објеката који  
програма  односно  

Информациони  систем  
је  веома  важна  
зградама . Она  
праћење  кретања  
Примери  из  праксе  
и  верификације  лотрошње  
о  енергетским  троџіковима , 

расветом , терморегулација  

је  тачно  унета  квадратура  
и слично, уз проверу  
у објекту примењена  

ефикасности  у  претходном  
изолација  објекта )  замена  

итд. 

прелиминарних енергетских  
и организовање  

броuіура  
у  ЈЛС  за  уштеду  енертије . 

интернет  
Града  Новог  Сада  (Више  

објекта, број  
и  евидентирање  
нека оД мера  
периоду: замена  

осветјБења  са  ЛЕД  

прегледа  
обука за кјbучне  

и  кратких  обука  за  

сајта Агенције за  
у  оквиру  4.2). 

за  подизања  свести  
и  употреби  

у  оквиру  4.2). 

све  објекте  у  којима  је  
повећање енергетске  

након  спроведене  
енергије, енергената  и  

и  код  осталих  
и  у  оквиру  других  

Градских  управа . 

(ИСЕМ  база) 
енергијом  у  јавним  

да  имају  увид  у  
свих  унетих  објеката . 
система  мониторинга  

свест  запослених  
до  чак  5% уштеда  у  

додатних  инвестиција  
је  важно  пратити  

предвиђене  
о енергетској ефикасности  
извора  енергије  (више  

у  ИСЕМ  базу  за  
нека мера за  
да  ли  се  на  рачунима  
смањење  потролње  

активност  спроводити  
се  реконструишу  

активности  других  
за  енергетски  менаџмент  

алатка  за  управвање  
омогућава  кориснидима  
потрошње  енергије  
показују  да  увођење  

енергије  повећава  
што  доводи  

и  воде  без  увођења  
ефикасности . Стога  

и  радити  упоредну  статистику . 

потрошњи  енергије  
у  мере  енергетске  
потрошње  објеката  

Метод  
праћења /мерења  
постигнугих  
енергетских  уџітеда  

Годишњи  енергетски  биланс, годишњи  извештај  о  уштедама  
енергије  

Оквирна  процена  
трошкова  за  
спровођење  

Нису  потребна  додатна  средства  

Очекиване  уштеде  
примарне  енергије  

2022. год. 2023. год. 2024. год. 

toe - 30,5 61 

Процена  смањења  
емисије  С02 

2022. год. 2023. год. 2024. год. 

ТонаСО 2 - 87 174 
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4.1.5 Хоризонталне  мере  за  смањење  потрошње  примарне  енергије  

Назив  ЕЕ  мере  и  
место  спровођења  

Х2 Увођење  програма  50:50 у  основним  школама  у  Новом  
Саду  

Врста  ЕЕ  мере  Хоризонталне  мере  за  смањење  потрошње  примарне  
енергије  

Реф! ознака  мере  (у  
складуса  НАПЕЕ  РС) 

ЈК4 Свест  о  енергетској  ефикасности  и  образовање  

Кратак  опис  ЕЕ  мере  досадашња  пракса  у  готово  свим  системима  енергетског  
менаџмента  широм  света  је  показала  да  је  фактор  мотивације  
корисника  да  штеде  енергију  кјbучан  за  одрживост  самог  
СЕМ-а. Корисник може у почетном периоду самим  
ентузијазмом  бити  мотивисан  да  штеди  али  након  одређеног  
периода  уколико  нема  директну  корист  од  уштеда  његова  
мотивација опада, а самим тим и уіЈЈтеда енергије! 
Мотивација  може  бити  одређена  награда  или  казна, а  оно  
што  би  у  јавном  сектору  могао  бити  мотив  за  нітедњу  
енергије  је  мера  која  се  односи  на  подстицај  према  коме  се  
финансијска средства од остварене уштеде енергије  
(избегнути  трошкови  за  енергију ) деле  између  града  који  
финансира  трошкове  за  енергију, енергенте  и  воду  неком  
јавном  кориснику  и  самог  тог  корисника  који  коришћењем  
објекта  има  могућност  да  штеди! 

Мера  се  предвиђа  по  узору  на  ЕУРОНЕТ  50/50 МАКС  
инидијативу  httр://www.еuгопе t50-5омах!еu/еіl/ за  основне  
школе. Према  искуствима  ове  иницијативе , у  преко  500 
школа  и  50 других  зграда  у  13 европских  држава  оваквим  
програмима  се  смањује  потрошња  енергије  са  минимум  8%. 

Оваква  мера  би  сигурно  била  јак  мотивијлући  фактор  за  
кориснике  да  уштедом  енергије  добију  део  средстава  од  
остварених  уштеда, а  које  би  искористили  за  побоЈbшање  
радних  услова  (куповину  опреме, реновирање ...), одређених  
олакшица за  друге кориснике објекта (ђаке и њихове  
родитеЈbе...) У првој години би требало размотрити  
формалне  услове  за спровођење  овакве  мере  у  смислу  
трансфера уіnтеде буџетских средстава од града ка  
кориснику, дефинисати  одређена  правила  и  норме, а  затим  
обучити  кориснике  како  о  самој  мери  тако  и  о  начину  
штедње  енергије . 

Оваква  мера  се  може  применити  и  на  друге  кориснике  за  које  
град  плаћа  трошкове  енергије, енергената  и  воде)  а  сама  
расподела средстава од остварене уштеде се може  
расподелити  и  у  неком  другом  односу  између  града  и  самог  
корисника . Тај  проценат  може  зависити  и  мењати  се  од  
године  до  године  и  од  корисника  до  корисника  у  зависности  
од  величине  уштеде  (како  у  енергетским  јединицама  тако  и  у  
новцу), тренда  остварене  уіnтеде  из  године  у  годину... 

Процењен  је  ефекат  увођења  ове  мере  на  2)5% годипјње  
уштеде  укупне  потрошње  енергије  у  основним  школама  које  
су  у  обухвату  овог  програма . Такав  сценарио  је  реалистичан  и  
сигурно  се  могу  остварити  и  боЈbи  ефекти  али  обзиром  да  
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таква  мера  није  имплементирана  у  Србији  до  сада)  односно  
нема  јавних  сазнања  о  томе, потребно  је  искуство  кроз  
имплементацију  како  би  се  прецизно  могао  дефинисати  
ефекат  мере  и  очекивана  уштеда . 

Метод  
праћења /мерења  
постигнутих  
енергетских  уштеда  

Годишњи  енергетски  биланс, годишњи  извештај  о  уштедама  
енергије  

Оквирна  процена  
трошкова  за  
спровођење  

Нису  потребна  додатна  средства  

Очекиване  уштеде  
примарне  енергије  2022. год. 2023. год. 2024. год. 

toe - 79,2 79,2 

Процена  смањења  
емисије  С02 

2022. год. 2023. год. 2024. год. 

Тона  С02 - 225,3 225,3 

4.2 Активности  Kojurvіa се  остварује  ефикасно  коришћење  енергије , 
подизање  свести  грађанства  и  подршка  спровођењу  мера  
енергетске  ефикасности  

Вез  подршке  грађана, привреде  и  других  заинтересованих  страна , спровођење  
иницијатива  за  повећање  енергетске  ефикасности  вероватно  ће  гіостићи  
скроман  успех. Свака  особа  својим  понашањем  може  направити  промену  у  
утицају  на  нашу  животну  средину. Смањење  количине  енергије  коју  
користимо )  помаже  нам  да  смањимо  трошкове  за  енергију, али  утиче  
позитивно  и  на  нашу  животну  средину  и  нашу  енергетску  будућност  и  смањује  
наш  угленички  отисак . Стога  је  важно  уклучити  и  грађанство  у  акције  
повећања  енергетске  ефикасности . Потражња  за  енергетским  услугама  расте, 
то  је  условњено  константним  повећањем  потрошње  енергије . Из  тог  разлога  
постојећа  енергетска  инфраструктура  од  које  зависи  сваки  град, привреда  и  
грађани  мораће  да  се  проШири , надогради  или  замени. Ово  пружа  могућност  да  
се  смислено  повећа  употреба  технологија  које  користе  обновњиве  изворе  
енергије  у  сврху  производње  електричне  и  топлотне  енергије, стимулишу  
децентрализовани  произвођачи  енергије, повећа  енергетска  ефикасност  на  
местима  крајње  потрошње . На  тај  начин  се  могу  постићи  вишеструке  користи  
које  се  огледају  кроз  повећање  енергетске  безбедности  и  сигурности )  
ублажавања  климатских  промена , достизања  одрживог  развоја, али  неупитно  
и  до  друштвене  оправданости  путем  смањења  загађења  ваздуха, побо.њшање  
здравла, отварање  нових  радних  места )  коришћењем  обновливих  изнора  
енергије  смањује  се  и  енергетска  зависност  итд. 
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Јединице  локалне  самоуправе  имају  могућност  да  утичу  на  енергетске  изборе  
својих  грађана, да  би  то  спровели  потребно  је: 

1. Покренути  цилане  комуникацијске  и  маркетиншке  кампање  које  
воде  ка  промени  навика  грађана  о  потрошњи  енергије ; 

11. Промовисање  и  подршка  употребе  обновЈњивих  извора  енергије; 

111. Промовисање  и  субвенционирање  мера  за  смањење  топлотних  
губитака  кроз  реконструкцију  омотача  објекта  и  унапређење  
система  грејања ; 

1v. Обезбедити  добар  пример  грађанима  кроз  активно  учешће  
запослених  у  јединицама  локалне  самоуправе  у  активностима  за  
штедњу  енергије  у  јавним  зградама . 

V. Остале  активности . 

L Покренути  цилане  комуникацијске  и  маркетиншке  кампање  које  
воде  ка  промени  навика  грађана  о  потрошњи  енергије  

препоручЈњиво  је  вршити  локалне  промоције  и  кампање  подизања  свести  о  
енергетској  ефикасности  опјјте  популације . Савети  за  уштеду  енергије  треба  
да  буду  доступни  грађанима  Новог  Сада  путем  интернет  портала  Агенције  за  
енергетику  Града  Новог  Сада. Неопходно  је  обезбедити  грађанима  
информације  усмерене  на  Ііромену  навика, али  и  пружање  конкретних  
активности  које  могу  спроводити  уз  објаІпњавање  њихових  користи  и  
очекиваних  ефеката . Потребно  је  да  се  енергетски  ефикасне  активности  код  
грађана  усвоје  као  свакодневна  ангажованост . Неопходно  је  ііревазићи  
баријеру  незнања  и  невоњности  ка  променама . Потребно  је  образовати  
грађане  тако  да  имају  глобални  поглед  на  важност  својих  акција  јер  изазов  
повећања  енергетске  ефикасности  је  у  рукама  свих  нас. Грађани  треба  да  
разумеју  потрошњу  енергије  различитих  уређаја  у  кући. Водич  кроз  енергетску  
ефикасност  и  енергетски  менаџмент  требало  би  да  садржи  податке  који  ће  
грађанима  омогућити  да  на  лак  начин  воде  упоредну  статистику  сопствене  
потрошње  енергије  према  оптималној . 

Лредлаже  се  осавремењивање  интернет  странице  Агенције  за  енергетику  
Града  Новог  Сада  која  би  морала  да  се  континуално  ажурира  са  различитим  
новинама  из  области  енергетике, примерима  добре  праксе )  оствареним  
ефектима  рада  Агенције  за  енергетику  и  Градске  управе  за  заштиту  животне  
средине  занимњивостима , и  слично . Пожењно  би  било  активирати  се  и  на  
друштвеним  мрежама . Нужно  је  повећати  видњивост  спроведених  пројеката  иа  
ове  области  и  остварених  ефеката )  на  тај  начин  дајемо  стимулативни  лични  
пример  осталим  заинтересованим  странама . 

Активност  ,,Енергетски  ефикасни  Новосађани  - На  интернет  страници  
Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада  поставиће  се: 
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кратке  електронске  брошуре  о  разноврсним  мерама  за  повећање  
енергетске  ефикасности  у  зтрадарству, са  оквирним  трошковима  за  
спровођење  мере, очекиваним  уштедама  у  енергији  и  новцу, 

кратке  електронске  брошуре  о  постројењима  за  употребу  обнов.њивих  
извора  енергије, њиховој  примени, оквирним  иницијалним  трошковима , 
очекиваним  уілтедама  итд, 

кратка  упутства  за  разумевање  енергетских  разреда  на  уређајима , са  
информацијама  на  шта  треба  обратити  лажњу  код  куповине  нових  
уређаја  уколико  желимо  да  штедимо  енергију)  

кратка  упутства  за  лакше  разумевање  текуће  законске  регулативе  и  
стицање  статуса  прозјумера , 

- слисак  банака  које  имају  посебне  кредите  за  ову  намену)  

- као  и  друге  информације  од  значаја  за  грађане . 

Агенција  за  енергетику  ће  организовати  дане  отворених  врата  или  дане  за  
директан  контакт  са  грађанима  како  би  могли  у  непосредној  комуникацији  
добити  неопходне  информације  везане  за  штедњу  енергије  и  увођење  
обновјbивих  извора  енергије . На  тај  начин  грађани  могу  добити  
персонализоване  информације  и  вредне  савете  како  да  уштеде  енергију  и  
смање  своје  рачуне  за  енергију. 

Заједно  са  другим  градским  управама, користећи  финансирање  из  различитих  
фондова , Градска  управа  за  заштиту  животне  средине  и  Агенција  за  
енергетику  ће  направити  акцију  подизања  свести  о  значају  бриге  о  потрошњи  
енергије  и  заіnтити  животне  средине  међу  ђацима  у  средњим  јлколама . За  
слровођење  ове  акције  неопходно  је  повезати  се  са  наставницима  из  средњих  
школа  и  направити  заним.њив  блок  интерактивне  наставе  која  ће  ђаке  
заинтересовати  и  мотивисати  на  промене  у  понашању. Важно  је  термин  
енергетска  ефикасност  и  активности  које  се  подразумевају  повезати  са  
повећањем  квалитета  и  иновацијом , а  не  са  напором  и  губитком  комфора . 
Многи  грађани  имају  питања  о  начинима  за  уштеду  енергије  те  се  може  
осмислити  и  спровести  кампања  Питајте  стручњака . Кампања  може  да  
ук.њучи  текстове /брошуре, видео  записе)  уживо  емитовање  и  одговоре  на  
питања, графичке  приказе  информација  о  доношењу  одлука  и  извора  за  Нпр. 
изолацију  куће, инсталације  сензора, куповину  кућних  уређаја )  употребу  
обнов.њивих  извора  енергије  и  слично. Тlитајте  стручњака  треба  да  помогне  
грађанима  да  лакше  и  сигурније  се  ук.њучују  у  акцију  домаћинског  управ.њања  
енергијом  и  употребу  обнов.њивих  извора  енергије. У  кампању  се  могу  
ук.њучити  и  приватна  предузећа  која  сматрају  да  је  то  добра  прилика  да  
унапреде  сарадњу  са  локалним  властима  и  промовишу  своје  услуге  грађанима . 
Ови  видео  материјали  би  могли  бити  сним.њени  на  задате  теме  и  према  
договореној  садржини  од  стране  произвођача  и  дистрибутера  енергетски  
ефикасне  олреме, пројектантских  кућа)  јавно -комуналних  предузећа, научно -
образовних  институција  и  слично . 
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Пример  добре  праксе  је  Европска  иницијатива  ,,УкЈbучи  се  која  настоји  да  
ангажује  трађане  и  заинтересоване  стране  на  локалном  Нивоу  да  одиграју  своју  
улогу  у  изтрадњи  одрживе  енергетске  будућности . Кампања  је  спровођена  
тако  да  грађани  који  су  се  укњучили  у  ову  иницијативу  потпишу  лично  
обећање  о  уштеди  енергије  на  плакату  који  показује  како  ће  мање  трошити  
енергију  у  свакодневним  активностима . Сви  плакати  су  се  затим  излагали  на  
јавним  местима  широм  града  током  већих  догађаја . Грађани  су  дали  податке  о  
потрошњи  енергије  у  свом  домаћинству  и  о  својим  навикама . Затим  су  све  
информације  обједињене  у  јединствен  документ  који  је  годину  дана  касније  
коригован  и  допуњен  како  би  се  процениле  промене  у  потроціњи  енергије . 
Резултати  су  били  веома  позитивни , са  просечним  смањењем  појединачних  
емисија  угњен -диоксида  од  17%. 

Неколико  младих  породица  са  великим  задовоњством  се  придружило  
иницијативи  Укњучи  се  како  би  научили  како  да  уштеде  на  рачуну  за  
електричну  енергију )  гориво, топлотну  енергију, али  и  да  своју  децу  упуте  на  
значај  бриге  о  енергетским  ресурсима  и  животној  средини . Неке  породице  су  
се  ангажовале  да  иду  на  посао  и/или  у  куповину  бициклом  или  пешке  уместо  
да  иду  аутомобилом . Многи  грађани  су  се  такође  обавезали  да  деле  путне  
трошкове  тако  што  ће  се  превозити  једним  аутомобилом  до  посла. У  кампању  
су  се  укњучиле  и  приватне  компаније  које  су  сматрале  да  је  прилика  да  
унапреде  сарадњу  са  локалним  властима  и  промовишу  своје  услуге  грађанима . 
Према  расположивим  подацима  више  од  60 европских  градова  и  скоро  9.000 
грађана, заинтересованих  страна, јавних  службеника  и  изабраних  
представника  учествује  у  кампањи  УкЈБучи  се  од  2010. године . 

11. Промовисање  и  подршка  улотребе  обновјbивих  . извора  енертије, 
мера  за  смањење  топлотних  губитака  кроз  реконструкцију  омотача  
објекта  и  унанређење  система  грејања  

Потребно  је  размотрити  употребу  обновњивих  извора  енергије  у  системима  
грејања  и  припреме  топле  потрошне  воде  посебно  котлова  на  биомасу  или  
соларних  колектора . Поред  тога  све  више  се  обновјbиви  извори  енергије  
примењују  и  за  производњу  електричне  енергије  (фотонапонски  панели, 
мини-ветрогенератори  и  др).  Код  свих  поменутих  енергетских  система  могуће  
је  повећати  њихову  ефикасност . Посебно  развојем  информационих  технологија  
створени  сууслови  да  се  поједини  енергетски  системи  повезујуу  мрежу  и  да  се  
тиме  створе  услови  за  додатно  повећање  ефикасности  тако  интегрисаних  
енергетских  система . 

Такође, посебан  акценат  треба  ставити  на  промоцију  локалне  производње  
енергије  и  охрабривању  грађана  давањем  финансијске  подршке  за  
имплементацију  њихових  пројеката  и  иницијатива  за  коришћење  обновњивих  
извора  енергије. 

због  велике  потрошње  примарне  енергије  и  изражене  енергетске  
неефикасности  појединих  енергетских  трансформација )  сектор  зградарства  
представња  област  интензивног  деловања  ка  повећању  енергетске  
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ефикасности  и  примене  нових  енергетских  технологија . Енертетске  лотребе  
зграда  укЈњучују  електричну  енергију  за  осветЈњење , погон  различитих  уређаја  
и  апарата, заједничку  потрошњу  у  зградама  са  више  станова  (лифтови , 
осветњење  степенипјта  итд.), погон  вентилатора  и  пумпи  у  системима  грејања, 
хлађења  и  вентилације, припрему  топле  потропіне  воде, Топлотну  енергију  аа  
грејање  просторија  и  остале  секундарне  облике  топлотне  енертије  (вејперај  и  
слично) и  расхладну  енергију . Може  се  рећи  да  укупне  енергетске  потребе  у  
зградама  одређују  следећи  енергетски  системи : 

- омотач  зграде  (зидови, лод, таваница, кров, прозори , врата  и  
принадајућа  топлотна  заштита), 

- систем  за  грејање, 
- систем  за  вентилацију  и/или  климатизацију , 

систем  за  прилрему  топле  потрошне  воде, 
систем  за  електрично  осветЈњење , 
остали  енергетски  системи  који  не  спадају  у  једну  од  претходних  група. 

За  подріnку  грађанима  Новог  Сада, односно  суфинансирање  уградње  соларних  
колектора  и  соларних  панела, термичког  омотача  зграда  и  унапређење  термо-
техничких  система  зграда, у  2022. години  предвиђена  су  средства  у  укупном  
износу  од  78.000.000,00 динара, од  чега  је  40.000.000,00 динара  из  опнјтих  
прихода  и  лримања  буџета  Града, а  38.000.000,00 динара  од  Министарства  
рударства  и  енергетике, као  nодр nіка  јединицама  локалне  самоуправе  за  
реализацију  програма  енергетске  санације . 

Предвиђено  је  да  се  у  2022. години  изради  студија  Катастар  соларног  
потенцијала  кровова  на  територији  Града  Новог  Сада , а  за  ту  активност  
лредвиђена  су  средства  у  износу  од  1.200.000 динара. 

пІ. Обезбедити  добар  пример  грађанима  кроа  активно  учешће  
запослених  у  Јлс  у  активностима  за  штедњу  енергије  у  јавним  
зградама  

Градови  би  требали  да  својим  примером  утичу  на  понашања  грађана  и  
предузећа . Едукација  запослених  у  локалним  властима, корисника  јавног  
простора  и  модификацији  понашања  у  корист  очувања  и  праћења  енергетске  
потрошње  представња  важан  елемент  напора  власти  да  подстакне  енергетски  
ефикасније  друштво . Ефекти  ових  акција  треба  да  буду  трансnарентно  
приказани  и  грађанима  који  би  требало  да  се  воде  примером  добре  праксе . 
Предлаже  се  спровођење  информативне  обуке  корисника  канцеларијског  
nростора  у  сврху  подизања  свести  запослених  о  значају  nобоњіnања  
енергетске  ефикасности  и  домаћинског  односа  према  потрошњи  енергије  и  
начинима  уштеде  енергије  у  канцеларијама . За  праћење  остварених  ефеката  
смањења  потрошње  електричне  и  топлотне  енергије  потребно  је  установити  
интерни  стандард  за  мониторинг  потрошње  енергије  и  понашања  запослених  
радника . Може  се  успоставити  и  стимулативни  програм  за  енергетски  
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менаџмент  и  побоЈbшање  енергетске  ефикасности , кр03 унапређење  праксе  за  
вођење  упоредне  статистике . 

ІV. Остало  

За  апликацију  у  оквиру  програма  Европске  уније  и  различитих  донаторских  
фондова  је  потребно  значајно  антажовање  у  Току  процеса  пријавјbивања  
пројеката  на  јавне  позиве . да  би  се  тај  процес  олакшао  потребно  је  појачати  
капацитете  локалних  власти  за  планирање, припрему, реализацију  и  праћење  
пројеката  у  цијњу  имплементације  реалних  пројеката  који  доводе  до  повећања  
енергетске  ефикасности  и  до  њире  употребе  обновЈbивих  извора  енергије  на  
локалном  нивоу. Гlотребно  је  изврњити  хоризонтално  и  вертикално  
повезивање  заинтересованих  страна  у  оквиру  градске  структуре  да  би  се  
једноставније , лакше  и  ефектније  користили  ресурси . 

5. ОЧЕКИВАНИ  РЕЗУЛТАТИ  ОД  ПРЕДЛОЖЕНИХ  МЕРА  
ЕНЕРГЕТСКЕ  ЕФИКАСНОСТИ  И  АКТИВНОСТИ  ЗА  
ЕФИКАСНО  КОРИШЋЕЊЕ  ЕНЕРГИЈЕ  

Очекиване  уштеде  потрошње  енергије /енергената , као  и  планиране  уштеде  
израженеу  новчаним  средствима  дате  суу  табели  ѕ.1. 

Приказане  мере  енергетске  ефикасности  су  дефинисане  на  основу  разматрања  
и  анализе  података  о  потрошњи  енертената , енергије  и  воде  у  јавним  
објектима  на  територији  Града  Новог  Сада  који  су  у  обухвату  овог  плана  и  
спроведених  енергетских  прегледа  изабраних  објеката . 

На  основу  спроведених  енертетских  прегледа  прикупњени  су  и  обрађени  
подаци  неопходни  за  утврђивање  енергетског  стања  објекта , процену  
потребне  инвестиције , прорачун  ујнтеда  енергије  и  смањења  емисије  С02. 
Прорачун  уштеда  енергије, које  ће  се  остварити  спровођењем  планираних  
мера  енергетске  ефикасности  који  је  приказан  у  табели  5.1, извршен  је  у  
складу  са  методологијом  ,,одоздо  према  горе  (ОПГ). 

Очекивана  укупна  вредност  свих  планираних  уштеда  у  2022. години  у  
новчаним  јединицама  износи  12.762.742 динара  док  је  уштеда  финалне  
енергије  1.329.659 kWћ/год. 

Планиране  уштеде  примарне  енергије  спровођењем  предложених  мера  из  
табеле  6.1 су  222,6 tое/год. 

Укупно  смањење  емисије  С02 је  470,14 t. 

25 



Табела  5.1 - Планиране  мере  енергетске  ефикасности  за  2022. годину  

Година : 2022. Планиране  уштеде: 

llланиране  
уштеде  
примарне  
енерГије : 

Планирано  
смањење  
емисије  
С0з  

Прост  гiериод  
повраhаја  

инвестиције  

Рбр. Нааив  обје ,па: Планиране  мере  
88: [РСД/] [kWh/ro 

д] 
(% 
ј  

[tое/год) [t С02/год) [год] 

Средња  машинска  
школаНовиСад - 

сВи  објекги  

Унyграшње  
осветњење  1.384.063 10 бО  04 26,2 53,5 9.4 

2 

Средња  машинска  
школа  Нови  Сад  - 
фискултурна  и  
радионичка  хале  

Грађевински  
оМотач1  

1.030.967 111.215 80 14,9 32,3 16,6 

3 

Средња  машинска  
школа  Нсви  Сад  - 

радионице  и  
фнскултурна  сала  

Грађевннски  
оМотач 2  

3.170.253 376.515 65 50,6 109,2 10,2 

4 
0сновна  школа  

Жарко  зрењанин  
Грађевински  

0м0тач3  
4.541.808 489,947 54 65,0 142,1 10,8 

5 
Систем  јавног  

осветњења  Града  
НовогСада • 

замена  извора  
светлости  у  

јавном  осветењу  
одговарајућим  
енергетски  
ефикасним  
светил.каМа  

2.635.651 251.014 42 65,1 133,04 10.1 

6 
Унапређење  система  

енергетског  
менаџмента  

Увођење  система  
енергетског  
ненаџмента  

(СОМ) ујавном  и  
комерцијалном  

секгору  

Видњиве  угптеде  уенергији  у  2023 

7 

Увођење  програма  
50:50 у  основним  
школамауНовом  

Саду  

Свест  о  
енергетској  

ефикасности  и  
образовање  

Бидњиве  уштедеуенергији  у  2023 

8 

Подршка  грађанима  
у  спровођењу  мера  

енергетске  
ефикасности  

Суфинансирање : 
- уградње  
соларних  

колектора  и  
соларних  гіанела; 

- унапређења  
термичког  

омотача  зграда; 
- унапређења  

термо-техннчких  
систеиа  зграда  

Видњиве  уuјтеде  у  енергији  у  2023 

9 

Израда  студије  
Катастар  соларног  

лотенцијала  
кровова  на  

територији  Града  
Новог  Сада  

Уградња  
соларних  

колекгора  и  
соларних  панела  

НидЈЂиве  уштеде  у  енергији  

УКУПНО: 12.762.742 
1.329,65 222,6 470,14 

Термичка  изолација  пода  преиа  негрејаном  подруму, термичка  изолација  зидова, замена  столарије, термичка  
изолација  косог  крова  
2Термичка  изолација  таванице  према  негрејаном  тавану, термичка  изолација  зидова,замеиа  столарије , термичка  
изолација  косог  кроеа  
Термичка  изолација  зидова, замена  столарије  

26 



б. Носиоци  и  рокови  зл  СПОРОВОЂЕЊЕ  
ПРЕДВИЂЕНИХ  МЕРА  ЕНЕРГЕТСКЕ  ЕФИКАСНОСТИ  И  
АКТИВНОСТИ  

У  наредној  табели  су  наведене  приоритетне  мере  и  активности  за  повећање  
енергетске  ефикасности  са  динамиком  реализације , ефектима  односно  
пројектованим  уштедама  енергије  у  току  2022. године  и  носиоцима  
активности  за  спровођење  предложених  мера. 
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Табела  6.1 - динамика  реализације  енергетски  ефикасних  мера  са  процењеним  уштедама  и  носиоцима  активности  

Назив  предложене  мере  и  активности  
Улітеде  примарне  
енергије  у  2022. 

(toe) 
Носиоци  2022 

Енергетска  Санација  са  реконструкцијом  (адаптацијом ) Средња  
машинска  школа  - Објекат  1 главна  зграда  (учионички  део) 

26,2 ГрадНови  Сад  ј  ,а  

Енергетска  санација  са  рековструкцијом  (адаптацијом ) Средња  
машинска  школа  - Објекат  2 фискултурІІа  и  радионичка  хала  14,9 Град  Нови  Сад  Л. 

Енергетска  санација  са  реконструкцијом  (адаптадијом ) Средње  
машинске  школе  - Објекат  З  радионице  и  фискултурна  сала  50,6 Град  Нови  Сад  

Енергетска  санација  са  рекопструкцијом  (адаптацијом ) OUI 
Жарко  Зрењанин  65,8 Граднови  Сад  

,, 

Замена  извора  светлости  у  јавном  осветњењу  одгонарајућим  
енергетски  ефикаспим  светијњкама  65,1 градНовиСад  

Унапређење  система  енергетског  менаџмента  Видливо  у  наредним  
годи  в  а  ма  

Град  Нови  Сад  

Увођење  програма  ЅОЅО  у  основним  школама  у  Новом  Саду  Видлино  у  наредним  
годивама  

Град  Нови  Сад  

Подршка грађанима у спровођењу мера енер rетске  
ефикасности  

Видњивоунаредним  
Годинама  

ГрадНови  Сад  
: 

Израда  студије Катастар  соларног  потенцијала  кровова  на  
територији  Града  Новог  Сада  

Видливоунаредним  
Годинама  Град  Нови  Сад  



7. ФИНАНСИЈСКИ  ИНСТРУМЕНТИ  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  
ПЛАНИРАНИХ  МЕРА  

У  Протраму  енергетске  ефикасности  Града  Новог  Сада  за  период  2022-2024. 
године  наведени  су  сви  расположиви  финансијски  инструменти  у  оквиру  
потлавња  Извори  финансирања  и  финансијски  механизми  за  спровођење  мера, 
тако  да  се  оне  овде  неће  наводити , него  је  акценат  на  планираном  начину  
финансирања  активности  које  су  наведене  у  оквиру  Плана  енергетске  
ефикасности  за  2022. тодину. 

У  Плану  енертетске  ефикасности  за  2022. годину  лланира  су  средства  у  
укупном  изосу  од  122.150.000,00 динара  од  чега  је  из  буџета  Града  Новог  Сада  
опредењено  84.150.000,00 динара  а  38.000.ООQОО  динара  из  буџета  Републике  
Србије. 

Од  укупних  средстава , износ  од  95.600000,00 динара  планиран  је  Одлуком  
буџету  Града  Новог  Сада  за  2022. тодину. у  разделу  07 Градска  управа  за  
заштиту  животне  средине  у  оквиру  Протрама l7: Енергетска  ефикасност  и  
обновњиви  извори  енергије, за  реализацију  Пројекта : Мере  енергетске  
ефиксаности  у  износу  од  85.600.000,00 динара  и  за  Пројекат : Енергетска  
санација  породичних  кућа, у  износу  од  10.000.000,00 динара. 

Средства  у  износу  од  26.Ѕ50.000,00 динара  планирана  су  у  разделу  04 Градске  
Управе  за  комуналне  послове, за  реализацију  њихове  лротрамске  активности : 
Управњање /одржавање  јавним  осветњењем  планиране  у  оквиру  Програма  
ф  инансирања  одређених  комуналних  делатности , као  делатности  од  локалног  
интереса  у  2022. години, који  доноси  Скупштина  Града  Новог  Сада. 

Укупна  планирана  средства  користиће  се  за  следеће  намене : 

За  2022. годину  је, као  први  корак  у  реализацији  енергетски  ефикасних  мера  у  
Средњој  машинској  школи  Нови  Сад  и  ОШ  ,,Жарко  3рењанин , планирана  
израда  пројектне  документације  за  енергетску  санацију  Средње  машинске  
школе  Нови  Сад. Висина  инвестиције  и  начин  финансирања  предложене  мере  
приказан  је  у  наредној  табели . 

Табела  7.1 - Инвестиција  и  начин  финансирања  енергетски  ефикасне  мере  у  
Средњој  машинској  школи  Нови  Сад  

ЕнеDгеТски  ефикасна  мера  
Предвићена  Вредиост  финансијски  
инвестиаије  у  Рсд  инструменти  

Израда  пројектно  техничке  
документације  за  енергетску  санацију  
Средње  машинске  школе  Нови  Сад  

16.400.000 Буџет  Града  НоБог  Сада  

. 
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За  сектор  јавне  расвете  у  2022. години  планирана  је  замена  извора  светлости  у  
јавном  осветлењу  одговарајућим  енергетски  ефикасним  светињкама  Висина  
инвестиције  и  начин  финансирања  ове  енергетски  ефикасне  мере  приказан  је  
у  наредној  табели. 

Табела  7.2 - Инвестиција  и  начин  финансирања  енергетски  ефикасне  мере  за  
сектор  јавне  расвете  

Енергетски  ефикаспа  мера  
предвиђена  вредност  инвестиције  

Рсд  Финансијски  инструменти  

3амена  извора  светлости  у  јавном  освет.њењу  
сдговарајућим  енергетски  ефикасним  
свети.њкама  

26550.000 Буџет  Града  Новсг  Сада  

Град  Нови  Сад  планира  да  у  2022. години  пружи  подршку  трађанима  у  
спровођењу  мера  енергетске  ефикасности  суфинансирањем  уградње  соларних  
колектора  и  содарних  панела )  унапређења  термичког  омотача  зграда  и  
унапређења  термо -техничких  система  зграда . Висина  инвестиције  као  и  начин  
ф  инансирања  предложене  мере  приказан  је  у  наредној  табели . 

Табела  7.3 - Инвестиција  и  начин  финансирања  подршке  грађанима  у  
спровођењу  мера  енергетске  ефикасности  

Енергетски  ефикасна  мера  
предвиђена  вредиост  
инвестиције  у  Рсд  

ф . инсгрументи  

Суфинансирање  уградње  соларних  
колектора  и  соларних  панела  
унаоређења  термичког  омотача  
зграда, унапређења  термо- 
техничких  система  зграда  

40000.000 Вуџет  Града  Новог  Сада  

38.000000 
Буџет  Републике  Србије  

Министарство  рударства  и  
енергетике  

УКУПНО  78.000.000 

Планирано  је  да  се  у  2022. години  изради  студија  Катастар  соларног  
потенцијала  кровова  на  територији  Града  Новог  Сада . Висина  инвестиције  и  
начин  финансирања  предложене  мере  приказан  је  у  наредној  табели . 

Табела  7.4 - Инвестиција  и  начин  финансирања  израде  Катастра  соларног  
потенцијала  кровова  на  територији  Града  Новог  Сада  

Енергетски  ефикасна  мера  
предвиђејІа  нредност  
инвестиције  у  Рсд  

Финансијски  инструменти  

Израда  студије  Катастар  соларног  
потенцијала  кровова  на  територији  
Града  Новог  Сада  

1..200.000 Буџет  Града  Новог  Сада  

Уколико  се  приходи  не  остваре  у  планираном  износу, овај  план  ће  се  
реализовати  према  приоритетима  које  утврђује  Градоначеник  Града  Новог  
Сада, на  предлог  Градске  управе  за  заштиту  животне  средине . 

30 



8. ИЗВЕШТАЈ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРЕТХОДНОГ  ПЛАНА  
ЕНЕРГЕТСКЕ  ЕФИКАСНОСТИ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

Извештај  о  реализацији  акционот  плана  енергетске  ефикасности  се  
ф  ормулише  у  складу  са  Правилником  о  начину  и  роковима  доставлања  
података  неопходних  за  праћење  Спровођења  акционог  плана  за  енергетску  
ефикасност  у  Републици  Србији  и  методологији  за  праћење, проверу  и  оцену  
ефеката  његовог  спровођења  [9]. 

Град  Нови  Сад  у  ранијем  периоду  није  имао  урађен  Програм  енергетске  
ефикасности  као  ни  тодишње  акционе  планове. Из  тот  разлога  не  постоји  
извецјтај  о  реализацији  претходног  Плана  енергетске  ефикасности  за  Град  
Нови  Сад. 

Енергетски  менаџер  Града  Новог  Сада  је  редовно  доставњао  Министарству  
рударства  и  енергетике  обавезујуће  годишње  извештаје  у  складу  са  
Правилником  о  обрасцу  годишњег  извештаја  о  остваривању  циева  уштеде  
енергије  [8]. 
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9. ЗАКЈbУЧАК  

План  енергетске  ефикасности  Града  Новог  Сада  за  2022. годину  садржи  
резултате  спроведене  анализе  потрошње  енергије, енергената  и  воде  за  
објекте  за  које  Град  Нови  Сад  плаћа  трошкове  енергије, енергената  и  воде  и  у  
оквиру  њега  предложене  мере  повећања  енергетске  ефикасности  и  уштеде  
енергије, чијом  би  се  имплементацијом  у  наредном  периоду  омогућило  
остваривање  годишње  уштеде  енергије  прописане  Националним  акционим  
планом  за  енергетску  ефикасност  (НАПЕЕ) Републике  Србије, односно  Уредбом  
о  годишњим  цијbевима  уштеде  енергије  обвезника  система  енергетског  
менаџмента . 

Поред  прорачуна  уштеде  енергије  сваке  од  предложених  енергетских  мера, 
који  је  извршен  у  складу  са  Правилником  којим  се  уређује  праћење  сnровођења  
Националног  акционог  плана  за  енергетску  ефикасност  Републике  Србије  и  
методологија  за  праћење, проверу  и  оцену  ефеката  његовог  спровођења , 
извршена  је  и  процена  потребних  финансијских  средстава  и  утврђени  су  
извори  финансирања . 

Начин  праћења  извршења  Плана  енергетске  ефикасности  Града  Новог  Сада  за  
2022. годину  и  извештавање  о  његовој  реализацији  одређен  је  законом  о  
енергетској  ефикасности  и  рационалној  употреби  енергије  и  досадашњом  
праксом  извештавања  Министарства  рударства  и  енергетике  о  спроведеним  
мерама  и  активностима  енергетске  ефикасности . 

Потрошња  примарне  енергије  у  базној  години, која  је  дефинисана  као  просек  
потребних  nараметара  за  године  2018, 2019. и  2020., износи  193.820,44 MWh Tj. 

16.66Ѕ,56 toe. Према  предложеним  мерама  израчунате  су  и  планиране  уштеде  
примарне  енергије  на  годишњем  нивоу  од  222,6 toe - тоне  еквивалентне  
нафте) односно  1,34 %. Наведене  уштеде  примарне  енергије  на  годишњем  
нивоу  испуњавају  захтеве  Уредбе  о  утврђивању  граничних  вредности  
годншње  лотрошње  енергије  на  основу  којих  се  одређује  која  привредна  
друштва  су  обвезници  система  енергетског  менаџмента )  годишњих  циЈbева  
уштеде  енергије  [5]. Смањење  емисије  С02 је  470,14 t 

Укупна  планирана  средстава  за  спровођење  енергетски  ефикасних  мера  у  
2022. тодини  износе  122.јЅО .000 динара. 
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пријаве  о  оствареној  потрошњи  енергије, (,,Службени  гласник  РС , број  18 

/ 16) 
{6] Правилник  о  начину  и  роковима  доставњања  података  неопходних  за  

праћење  спровођења  Акционог  плана  за  енергетску  ефикасност  у  
Републици  Србији  и  методологији  за  праћење, проверу  и  оцену  ефеката  
његовог  спровођења, (,,Службени  гласник  РС , број  37/15) 

[7] Бањац  М, Ђукановић  д, Матејић  М, Галић  Р, Брдаревић  .ТБ, Лазаревић  Б, 
Тица  С.: Приручник  за  енергетске  менаџере  за  област  општинске  
енергетике  - УНдп  Србија, Јун  2016. - ІЅBN 978-86-7728-236-3 

{8Ј Правилник  о  обрасцу  годишњег  извештаја  о  остваривању  цињева  уштеде  
енергије  (,,Службени  гласник  РС , бр. 32/16 и  65/18) 

[9] Правилник  о  начину  и  роковима  доставњања  података  неопходних  за  
праћење  слровођења  Акционог  плана  за  енергетску  ефикасност  у  
Републици  Србији  и  методологији  за  лраћење, проверу  и  оцену  ефеката  
његовог  спровођења ,  (,,Службени  гласник  РС , број  37/15) 

[10] Програм  енергетске  ефикасности  Града  Новог  Сада  за  период  2022-2024. 
године  

11] Правилник  о  енергетској  ефикасности  зграда  ( Службени  гласник  РС , 
број  61/2011). 
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ј l. ОБЈАВЈbИВАЊЕ  

План  енергетске  ефикасности  Града  Новог  Сада  за  2022. годину  објавити  у  
Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број: 501-1/2022-78-1 
27, јун  2022. године  
НОВИ  САД  MЅc f аМаринк6вићРадоміровић  
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пРилог  1: 

ИЗВЕШТАЈ  ЕНЕРГЕТСКОГ  ПРЕГЛЕДА  ОБЈЕКТА  
Средња  машинска  школа  Нови  Сад  

ЕНЕРГЕТСКИ  ПРЕГЛЕД  

Из  в  е  штај  

Објекат  Средња  машинска  школа  Нови  Сад  

Нови  Сад, 2021.година  
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Фискултурна  
сала  и  

радионички  део  ѕ  

ј •  увоД  

1.1 Општи  подаци  о  згради  

Објекат : Средња  машинска  школа  Нови  Сад  
Адреса : Булевар  крала  Петра  І  38, Нови  Сад  
Бр. кат. парцеле: К.П.4828 - Главна  зтрада  (учионички  део) 

К.П.4829 - Радионице  и  фискултурна  сала  
К.П.4819 - Фискултурна  и  радионичка  хала  

Спратност : К.П.4828 (П  + З) 
К.П.4829 (П) 
К.П.4819 (П) 

Вруто  површина  приземјbа: К.П.4828 (1.896 nі2) 
К.П.4829 (3.045 пі2) 
К.П.4819 (940 м2 ) 

Слика  1. Школски  комплекс  

37 



Слика  2. Објекат  главне  зграде  Средње  машинске  јлколе  - дворишна  страна  

Слика  3. Објекат  главне  зграде  Средње  машинске  іпколе  - улична  страна  
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Слика  4. Главна  зграда, Основа  приземња , к.О. Нови  
Сад  ј, Парцела  бр.4828, Бул. крања  Петра  І  бр.З8 



Слика  Ѕ. Главна  зграда, Основа  првог  спрата, К.О. Нови  Сад  І, 
Парцела  бр.4828, Бул. кра.ња  Петра  І  бр.38 
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г : 
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Слика  6. Главна  зграда, Основа  другог  спрата, к.о. Нови  Сад  1, 
Парцела  бр.4828, Бул. крања  Петра  І  бр.38 
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Слика  7. Главна  зграда , Основа  трећег  спрата, К.О. Нови  Сад  Г, Парцела  бр. 4828, 
Бул. крања  Петра  1 бр.  38 



Слика  8. Радионице , к.о, Нови  Сад  Г, Парцела  бр. 4829, Вул. крања  Петра  Г  бр. 38 

Слика  9. Фискултурна  сала)  К.О. Нови  Сад  І, Парцела  бр•4829)  Бул. крања  Петра  
бр.38 

Слика  10. Радионице , К.О. Нови  Сад  1, Парцела  бр.  4829, Булевар  крања  Петра  І  
бр. 38 
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Слика  11. Основа  објекта  Радионице  и  фискултурне  сале, к.о. Нови  Сад  І, 
Парцела  бр. 4829, Бул. крања  Петра  Г  бр.  38 
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оојовА  ГЈ1 РИЈЕ  

Слика  12. Радионичка  хала, К.О. Нови  Сад  ј, Парцела  бр. 4819, Бул . крања  Петра  
Г, 38 

Слика  13. Основа  објекта  Радионичка  и  фискултурна  сала)  К,О. Нови  Сад  І , 
Парцела  бр.  4819) Бул. крања  Петра  І  бр. 38 
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Подациолокацији  

Локадија  објеката  школског  комплекса , налази  се  на  три  катастарске  парцеле  
бр. 4828, 4829 и  4819, на  адреси  Бул. крања  Петра  І  бр. 38. 

Слика  14. Локација  објекта  (извор: Goog!e Mapѕ) 

Слика  ІЅ. Локација  катастарске  парцеле  (извор: ГЕО  Србија) 
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1.2 Катастарски  подаци  о  објекту  

Република  Србија  
Републички  геодетски  завод  
Геодетско -катастарски  информациони  систем  

* Број  листа  непокретности ; 2696 

kataѕtar.rgz.gov.rѕ/ekataѕ tarPubііc  1 11.2021. 9:0в:39 

Подаци  катастра  кегіокретности  

Подаци  о  непокретности ј298асес-796f-4866-9е48-661е1b95701.4 

Ма-гични  број  општине: В9010 

Општина: НОВИ  САД  

t4атични  број  катастарске  општине: 802158 

Катастврска  општина: нови  САД  Г  

датум  ажурности : 29.10.2021. 13:59 

служба: нОВИ  САД  2 

1. Подаци  о  парцеџіи  - А  ,Іист  

Потес / Улица: БУЛЕБАР  КРАЈЂА  ПЕТРА  

Број  парцеле: 4828 

Подброј  парцеле: 0 

Површина  м2: 2082 

Број  листа  непокретности : 2696 

Подаци  о  делу  парцеле  

Број  дела: 

Врста  земјbишта: 

Култура: 

Површина  м2: 

  

ГРАДСКО  ГРАЂЕВИНСКО  ЗЕМГbИШТЕ  

ЗЕМЈbИШТЕ  nод  ЗГРАДОМ  И  ДРУГИМ  ОБЈЕКТОМ  

2082 

Имаоци  права  на  парцели  - Б  лист  

Назив: 

   

  

АУТОНОМНА  поКРАЈИНА  ВО)ВодИНА  

Лице  уписано  са  натичним  бројем: НЕ  (вишс  имформациј ) 

Врста  права: СВО)ИНА  

облик  својине: ЈАВНА  СВОЈИНА  

Удео: 1/1 

Терети  на  парцели  - Г  лист  

Нема  терета  

забележба  Парцеле  

Нема  забејiежбе  

Извод  из  базе  података  катастра  непокретности . 

Слика  16. Подаци  о  парцели  Главне  зграде  школе, на  којој  се  налази  један  
објекат  (извор : еКатасмар  непокретносми ) 
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Регіублика  Србија  
Регіублички  геодетски  завод  
Геодетско-хатастарски  информациони  систем  

рсј  листа  непокретности : 95Ѕ9 

kataѕtar.rgz.gov.rѕ/eketaѕtarPubhc  Lј I.2021. 9:03:58 

Подаци  катастра  непокретности  

Подаци  о  нспокретности bбсfbеd2-а767-4772-bГа1-сс 8d7б52с3f 
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Матични  број  општине: 

Огт tнтина: 
Матични  број  Катасгарске  општмне: 

Катастарска  спUЈтина: 

датум  ажурности: 

Сјіужба :  

89010 

-јОВИ  САД  

802158 

НОВИ  САД  Т  

29.10.2021. 13:59 

НОВИ  САд  2 

1. Подаци  о  парцели  - Алис-г  
Потес  / Ујіица: БУЛЕВАР  KPArbA ПЕТРА  1 

Број  парцеле: 4829 

Подбројпарцеле : 0 

Повријина  м2: 3334 

Број  листа  непакретности : 9589 

подаци  о  делу  парцеле  
Број  дејіа: 1- 

Врста  зсмјbишта: ГРМСКС  ГРАЂЕВИНСКО  3ЕМГbИШТЕ  

Култура : ЗЕМЊИШТЕ  пОд  ЗГРАДОМ  И  ДРУГИМ  ОВЗЕКТОМ  

Површина  м2: 3334 

Инааци  права  на  парцели  - Б  лист  

Назиа: 

Лмце  уnисан° са  натичним  бројем: 

Врста  права: 

О6лик  својнне: 

Удео: 

Назив: 

Лице  уписанс  са  иатичнин  бројем: 

Врста  права: 

облик  својине: 

уд  ео:  

РЕПУВЛИКА  СРВИ ]А  

НЕ  (више  иифорф ) 

СВОЗИНА  

дРЖАВНА  РС  

1/1 

СРЕДЊА  ИАШИНСКА  ШКОЛА  

НЕ  (више  инфорј 3а) 

ПРАВО  КОРИШЂЕЊА  

1/1 

Теретн  на  парцели  - Глист  

Нема  терета  

Забележба  парцеле  
датум : 29,7,2019. 0:00:00 

Број  гредмета : 952-02-5-226-45 139/2019 

Огіис: ПРОМЕНА  НОСИОЦА  ПРАВА  НА  ОБЛКТУ, ПОДНОСИЛАЦ  УПРАВА  ЗА  
ИМОВИНУАУТОНОМНЕ  ПОКРРЈИІ-ІЕ  ВОЗВОДИНЕ . ВРЕМ  07:22 

Изаод  ио  базе  поатака  катастра  иепокретности  

Слика  17. Подаци  о  парцели  на  којој  се  налази  објекат  Фискултурне  сале  и  
радионица  (извор : еКатасмар  непокретносми ) 



Република  Србија  
Републички  геодетски  завод  
Геодетско -катастарски  информациони  систем  

Број  листа  непокретности : I000L 

kаtаѕtаг.гgz.gоv.тѕ/еКаtаѕ tагроbнс  1.11.2021. 9: 13:45 

Подаци  катастра  негіокретности  

Подаци  о  непокретности d5Ојзldf-906е-4782-b2b0-dаfсаеbаѕbс2 

Матични  број  опјјЈтине: 89010 

Опuјтина : НОВИ  СДД  

Матични  број  катастарске  °пштине; 802158 

Катастарска  општина: НОВИ  СДД  1 

датум  ажурности ; 29.10.20Z1. 13:59 

Служба: НОвИ  САД  2 

1. Подаци  о  парцели  - А  зіист  
Потес / Улица : ГІАЈЕ  МАРКОВИЋА  
Број  парцегте ; 4819 

подброј  парцеле: 0 

Површина  м3: 944 

Број  листа  непоuретнссти: i000i 

Подаци  о  делу  парцеле  

Број  дела: 

Вјјста  зеМл,ишта: ГРАДСКО  ГРАЂЕ8ИнСКО  ЗЕМЊИШТЕ  
Култура: ЗЕМЊИШТЕ  flОд  ЗГРДдОМ  И  ДРУГИМ  ОБЈЕКТОМ  
Површина  м : 944 

Имаоци  права  на  парцели  - Б  лист  

Нзив: ГРАД  НОВИ  СДд  
јlице  уііисано  са  иатичним  бројем: НЕ  (више  инфоріја ) 

Врста  права: СВОЈИНА  

облик  својине; ЈАВНА  СВОЈИНА  

Удео: iii 

Терети  ка  парцели  - Г  лист  
< Нема  терега  **)( 

Забележба  парцеле  

Нема  забележбе  
* Извод  из  базе  података  сатастра  непокретности . 

Слика  18. Подаци  о  парцејји  на  којој  се  налази  објекат  Фискултурне  сале  и  радионичке  
хале  

(извор: еКатастар  непокретности ) 
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1З  Климатски  подаци  

Објекат  се  налази  у  Новом  Саду, са  вишеспратним  објектима  у  непосредном  
окружењу . Клима  у  Новом  Саду  прелази  из  умерено  континенталпе  у  
континенталну , што  подразумева  смену  сва  четири  годишња  доба. Преко  
јесени  и  зиме, хладан  ветар  Кошава  дува  из  правца  истока  и  југо -истока  у  
временским  интервалима  који  трају  од  З  до  7 дана. 

За  потребе  прорачуна  у  складу  са  Правилником  о  енергетској  ефикасности  
зграда, Нови  Сад  прилада  зони  А, у  оквиру  које  се  налазе  места  за  која  споњна  
пројектна  температура  у  грејном  периоду  износи  до  ОНе  = -15°С  (за  Нови  Сад: 
еНе  = -14,8°С), температура  споњашњег  ваздуха  за  прорачун  кондензације  
износи  Ое  = -5°С, релативна  влажност  сгіоњашњег  ваздуха  износи  фе  = 90%, 
релативна  влажност  и  температура  унутрашњег  ваздуха  се  усваја  према  
пројектним  условима  (односно  намени), или  са  вредношћу  фі  = 55%, и  где  
трајање  периода  кондензације  износи  60 дана. 
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2. ИЗВЕШТАЈ  О  ОБАВЈБЕНОМ  ЕНЕРГЕТСКОМ  
ПРЕГЛЕДУ  ОБЈЕКТА  

2.1 Технички  опис  примењених  техничких  мера  и  решења  

У  склопу  енергетског  прегледа, анализирани  су  елементи  термичког  омотача  
три  зграде  гдколског  комплекса , као  и  термотехнички  системи  који  утичу  на  
енергетске  потребе  објекта . Извршена  је  њихова  контрола  и  оцена  са  цијbем  
прикупЈњања  и  обраде  података  којим  би  се  утврдили  енергетски  захтеви  
објекта, пратећи  методологију  прорачуна  према  важећем  Правилнику  о  
енергетској  ефикасности  зграда! 

Енергетска  класификација  за  зграде  намењене  образовању  и  култури , 
коришћена  је  при  оцени  термичких  карактеристика , а  према  Правилнику  о  
условима, садржини  и  начину  издавања  сертификата  о  енергетским  
својствима  зграда. Подаци  су  приказани  у  табели  1. 

Табела  1. Енергетски  разреди  за  зграде  намењене  образовању  и  култури  

3граде  намењене  образовању  и  култури  Постојеће  зграде  

Енергетски  разред  Q Qn,nd 

[%] кWћ/(м2а)] 
А-і- ~15 ~12 
А  ~25 ~20 
Б  ~50 ~38 
Ц  ~100 ~75 
д  ~150 ~113 
Е  ~2О0 ~150 
Ф  ~250 ~188 
Г  >250 188 

Функционалне  и  геометријске  карактеристике  зграде  
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Укупна  бруто  
ІЈовршина  објекта  

К.П.4828 - 

К.П.4829 - 

К. Г1.4819 - 

Главна  зграда  (учионички  део) = 

Радионице  и  фискултурна  сала  = 

Фискултурна  и  радионичка  хала  

8.088,4 м2  
3.045,5 м2  

= 9388 м2  

Укупна  бруто  
запремина  објекта  

К.П.4828 

К.П.4829 - 

К.П!4819 - 

Главна  зграда  (учионички  део) = 

Радионице  и  фискултурна  сала  = 

Фискултурна  и  радионичка  хала  

25.883,0 ні3  

12.868,0 м3  

= 5.561,2 мз  

Укупна  грејана  
површина  

К.П.4828 - 

К.П.4829 - 

К.П.4819 

Главна  зграда  (учионички  део) = 

Радионице  и  фискултурна  сала  = 

Фискултурна  и  радионичка  хала  

7.273,44 м2  
2.650,1 м2  

= 882,4 пі2  



Укупна  грејана  
запремина  

К.П.4828 - Главна  зграда  (учионички  део) = 20.002,0 м3  

К.П.4829 . Радионице  и  фискултурна  сала  = 10.704,0 м3  

К.П.4819 - Фискултурна  и  радионичка  хала  = 5.011,8 м3  

  

Примењени  трађевински  материјали , елементи  и  системи  

3идови  се  састоје  од  пуне  опеке  дебњине  38 и  45 цм, лрекривени  продужним  
малтером , у  добром  стању. Споњни  зидови  нису  термоизоловани , као  ни  
лодови  и  плафони, стога  не  дају  одговарајући  ефекат  у  смислу  термоизолације  
објекта . 

Слика  19. Изглед  спо.њних  зидова  објекта  Главне  зграде  на  К.П. бр. 4828 
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Слика  20. Изглед  споњних  зидова  објеката  на  к.П. 4829 и  4819 

Слика  21. Изглед  споњних  зидова  објекта  на  к.п. 4829 и  4819 

споЈbна  врата  и  споњни  прозори  су  дрвени, или  од  металних  профила, фарбани  
у.њаном  бојом. Столарија  је  једноструко  застакњена . Инфилтрациони  губици  су  
евидентни  и  велики . Осим  Главне  зграде, већи  део  столарије  је  у  лошем  стању, 
слабих  термичких  карактеристика  (осим  оних  транспарентних  елеNената  који  
су  замењени  - мањи  део). Крила  су  деформисана , не  дају  ефикасну  заштиту  од  
спо.њне  температуре ! Окови  су  пропали  у  великом  делу  објекта . 
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Слика  22. Сполашњи  пр030ри  објекта  на  к.п. 4829 и  481g 

Слика  23. Сполашњи  прозори  објекта  на  к.п. 4829 и  4819 
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Слика  24, Сполашња  врата  објекта  на  к.п. 4829 и  4819 

Слика  25. Спо.њашња  врата  објекта  на  к.п. 4829 и  4819 
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Слика  26. Споњашња  врата  

Коефицијенти  пролаза  толлоте  термичког  омотача  су  дати  у  наредној  табели . 
Транспарентни  елементи  омотача  су  груписани  према  коефицијенту  пролаза  
толлоте . Табела  лево  су  елементи  објекта  на  к.п. 4819) а  у  табели  десно  за  
објекат  на  к.п. 4829. 

Табела  2. Преглед  коефицијената  пролаза  топлоте  кроз  термички  омотач  
зграде  

U вредност  А  ІЈ  вредност  А  
W/м2К  м2  W/м2К  м2  

спј  3,900 181,3 Спо  3,900 291,8 
СВ1 2,500 43,8 сп1 2,500 37,2 

СП2 2,790 19,2 
Спз  3,010 3,8 
СП4 2,880 125,7 
СП5 1,270 256)7 
СВІ  1,140 2)8 

2.2 Уграђени  термотехнички  системи  

Топлотна  подстаница  

Систем  грејања  је  централни  путем  система  дањинског  грејања , без  опције  
снабдевања  топлом  лотро uіном  водом. ЈКП  ,,Новосадска  топлана  снабдева  
школски  комплекс  (све  три  зграде) топлотном  енергијом  за  грејање  преко  
локалне  подстанице , Подстаница  је  директног  типа. Примарни  флуид  је  врела  
вода  140/70°С. Секундарни  флуид  је  топла  вода  90/70°С. Начин  регулације  је  у  
функцији  повратне  температуре  секундарног  флуида. 
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Грејна  тела  

Грејна  тела  у  објекту  су  већином  ливени  чланкасти  радијатори ! Величина  
радијатора  је  по  правилу  усклађена  с  местом  инсталације  и  потребама  
простора  у  који  су  уграђени . У  просторијама  са  споњашњим  зидом  су  смештени  
испод  прозора, док  су  у  ходницима  и  сличним  просторима  уграђени  на  зидове. 
Радијатори  су  у  полазном  воду  опремњени  са  радијаторским  вентилом )  а  у  
повратном  воду  са  радијаторским  навијком . Радијаторски  вентили  су  
исправни  и  функционални . Део  радијатора  је  опремњен  механичким  
одзрачним  славинама . Радијатори  су  завршно  офарбани  белом  бојом. 

На  појединим  радијаторима  су  инсталисани  и  вентили  за  ручно  одзрачивање )  
од  којих  су  неки  нефункционални  због  фарбања . Радијатори  у  свим  
просторима  су  повезани  по  правилима  двоцевног  система . Према  изјави  
корисника , сви  радијатори  се  редовно  одржавају  и  чисте. 

Цевна  мрежа  

Цевна  мрежа  при  уградњи  система  грејања  је  изведена  од  црних  челичних  
цеви )  које  се  налазе  унутар  објекта . Челичне  цеви  су  завршно  офарбане, али  је  
боја  у  неким  случајевима  оштећена  и  дошло  је  до  кородирања  цеви . Како  у  
потпуности  иду  кроа  грејани  простор )  нису  изоловане. Цевни  систем  има  
уграђене  пролазне, али  не  и  регулационе  вентиле. 

Мерење, регулација  и  управњање  системом  трејања  

Начин  регулације  постојећег  система  грејања  је  централни . 

Локаіна  регулација  на  грејним  телима  није  могућа  због  радијаторске  арматуре  
која  онемогућава  локалну  регулацију  на  грејним  телима  по  просторијама . 
Радијатори  су  у  полазном  воду  опремњени  са  радијаторским  вентилом . Цевни  
развод  има  уграђене  пролазне, али  не  и  регулационе  вентиле . 

У  објекту  не  постоје  зоне  (делови  зграде) са  различитим  режимом  грејања . 

На  објекту  не  постоји  посебна  пракса  управјања  системом  грејања  тј. не  врши  
се  систематска  контрола  и  анализа  параметара  система  грејања, било  
иамерених , обрачунатих  или  регулисаних . Пракса  контроле  унутрашњих  
температура  као  и  начина  коришћења  постојећих  извора  топлоте, постоји  и  
спроводи  се  искуствено  и  према  потреби . Одржавање  система  се  врши  према  
плану  или  по  потреби , оно  је  коректно  и  омогућава  несметан  и  исправан  рад  
инсталације  грејања . 

2.3 Врста  извора  епергије  за  грејање, хлађење  и  вентилацију  

Сви  објекту  су  прикњучени  на  дањински  систем  грејања . Грејна  тела  су  
приказана  на  слици  27. Вентилација  је  природна . Хлађење  је  локално, путем  
тзв , сплит  јединица . 
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Слика  27. Грејна  тела  

Слика  28. Хлађење  помоћу  сплит  климатизационих  уређаја  



2.4 Термотехничке  инсталације , системи  расвете , електрични  
потрошачи  

У  објекту  је  заступњено  флуоресцентно  осветњење . На  слици  29 приказани  су  
поједини  типови  осветњења  као  и  саме  светињке . На  свим  позицијама  где  су  
заступњене  флуоцеви  постоји  стартер. Начин  регулације  за  све  типове  
заступњене  расвете  је  двопозициона  регулација  (ON/OFF). Укупна  снага  
расвете  износи  78,4 kW. 

Слика  29. Типови  заступњене  расвете, флуоресцентно  осветњење  

Санитарна  топла  вода  се  припрема  локално  помоћу  електричних  бојлера . 
Укупна  снага  постројења  за  припрему  санитарне  топле  воде  није  позната . 

2.5 Употреба  и  учејпће  обновливих  извора  енергије  

Напомена : У  објекту  не  постоји  примена  обновњивих  избора  енергије . 

2.6 Подаци  о  начину  коришћења  објекта  

Укупан  број  запослених  у  објекту  је  104, док  је  укупан  број  ђака  преко  650. Број  
једновремених  корисника  је  око  700. Број  смена  у  току  дана  је  2. 
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3. ЕНЕРГЕТСКЕ  ПОТРЕБЕ  ОБЈЕКАТА  

На  сликама  30 До  З , сумиране  су  испоруке  топлотне  и  електричне  енергије, 
као  и  воде  на  бази  обрачуна  од  стране  јавних  комуналних  и  дистрибутивних  
система  Града  Новог  Сада. Подаци  су  евидентирани  за  период  од  2016. до  2020. 
године . 

3.1 Потрошња  топлотне  енертије  

Подаци  о  лотрошњи  топлотне  енергије  обједињени  су  за  све  објекте  комллекса  
Средње  машинске  школе  у  Новом  Саду  и  то  за  период  од  2016. до  2020. године. 

Подаци  о  потрошњи  и  трошковима  приказани  на  дијаграмима , на  сликама  30 и  
31. 

јlотрошња  fkWh] 

300.000 

250.000 

200.000 

150.000 

100.000 

50.000 

Ој  

: 

јан феб  
. 

мар  апр мај  јун  јул  авг  сеп  онт  нов  дец  

2016 266.005 183.253 135,808 87.234 27.405 0 0 0 0 88.664 140.910 218.761 

2017 281.125 282.073 127.779 70.725 33.218 0 0 0 0 33.959 153.992 169.153 

2018 224.574 .19Б.377 200.659 46.360 3.905 3.779 3.905 3.905 3.779 16343 98.645 215.989 

2019 258.969 253.813 149.403 95.565 16.430 О  0 0 0 40,408 83.201 178.370 

2020 231.024 243.337 148.016 141.741 27.874 0 О  0 О  43.811 123.519 218.107 

Слика  30. Месечни  подаци  за  топлотну  енергију  за  лериод  2016 - 2020. годину  
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трошак  с  ПДВом  (RѕD 

2.000.000 

1,800.000 

1,600.000 

1.400.000 

1.200.000 

1.000.000 

800.000 

500.000 

400.000 

200.000 

       

       

       

       

       

       

       

       

јан феб Мвр апр  Мај јун јул авг сеп ОКТ НОВ ДВЦ  

• 2016 1,923.062 1.431.571 1.149.693 851,161 469028 326.544 326.544 326.544 326.544 852,231 1. 161.998 1.623.578 

2017 1.952.241 1.957.723 1,064.980 734.862 617.849 325.550 325.6Ѕ0 325.6ЅО  325.650 522.134 1.216.647 1.304.428 

2018 1.62S.ОЗЅ  1.461,887 1,486.663 476.505 360.412 359.291 360,412 360.412 3S9.291 432.379 859.640 1.497.951 

2019 1.724.226 1.703.742 1.095.294 813.992 400,510 314.666 314.666 314.666 314,666 525.795 749.390 1.246.6S2 

2020 1.521.767 1.612.227 1.088.052 3 .055.262 460,306 314.666 314.656 314.666 314,666 Ѕ43.Ѕ78 960.055 1.454,273 

Слика  31. Месечни  подаци  за  топлотну  енергију  за  период  2016 - 2020. годину  
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3.2 Потрошња  електричне  енергије  

Подаци  о  потрошњи  електричне  енергије  обједињени  су  за  све  објекте  комплекса  
Средње  маuіинске  школе  у  Ноном  Саду  и  то  за  период  од  2016. до  2020. године. 
Подаци  о  потроілњи  и  трошковима  приказани  на  дијаграмима  са  табелама , на  
сликама  32 и  33. 

Потрошња  електричне  енергије  [kWh/meѕ.j 

35.000 

30.000 

25.000 

20.000 

і : 1 1 i i 1 
апр  мај  јуи  јул  авг  сеп  окт  Нов  дец  

27.277 23.550 17.068 10.383 10.917 21.612 27.439 28.630 28.552 

21.756 19.777 15.241 10.230 11.168 21.523 27.693 29.511 27.253 

18.867 19.607 16.699 9.437 12.366 19.315 24.411 26.953 27.375 

19.015 22.030 17.452 8.808 10.819 21.064 24.745 26.288 26.290 

9.787 9.269 11.028 8.135 9.771 17.883 23.884 22.893 15.976 

Слика  32, Месечни  подади  за  електричну  енергију  за  период  2016 - 2020. годину  

Трошак  за  електричну  енергију  (RЅD/мес.] 

450.000 
400.000 
3ѕ0.000 
300.ооо  
250.000 
200.000 
150.000 
100.000 
50000 

јан  феб  мар  агір  мај  јун  јул  аог  сеп  окт  нов  дец  

2016 330.941 404.107 387.877 368.931 323,408 242.260 152.268 161.370 306.490 374.770 385.646 383.040 

2017 321.289 341.789 362.196 294.149 274.941 219.768 148.049 158.378 296.658 369.647 397.316 366.534 

2018 318.901 334.299 3Ѕб.406 254.417 267.029 238.123 138.217 169.404 265.425 331.360 364.243 361.446 

2019 339.230 306.844 324.931 257.902 299.905 239.781 123.972 147.173 290.828 338.528 355.585 351.377 

2020 345.831 336.384 285.058 145.906 142.897 158.232 119.356 139.209 246785 322439 307.780 213.768 

Слика  33. Месечни  подади  за  електричну  енергију  за  период  2016 - 2020. годину  

15.000 ј . І  

јаН  феб  

і  2016 24.534 29.985 

2017 24.016 25.179 

2018 23.774 24739 

2019 25.632 22.709 

2020 23.595 23.031 

мар  

28.822 

26.870 

26.901 

24.368 

19.766 

62 



ааг сел  

315 371 

25 250 

125 275 

75 275 

275 275 

о,п  Нов  дЦ  

64.930 82.314 80.848 

57.599 57.599 57.599 

57.599 57.599 57.599 

Ѕ7.599 57.599 57.599 

57.599 36.654 57.599 

3.3 Потрошња  воде  

Подаци  о  лоТрошњи  воде  за  период  од  2018. до  2020. године  су  приказани  у  
наредним  сликама  34 и  ЗЅ . 

Потрошња  јм3] 

500 
450 
400 
350 
300 
250 

јан  феб  мар  апр  м2ј  ) Н  јујі  

2016 431 228 372 280 284 317 319 

а  2017 406 25 250 275 275 250 225 

:2018 275 275 275 275 275 275 115 

2019 275 275 275 275 275 275 275 

г  2С20 275 275 25 275 25 275 275 

Слика  34. Месечни  подаци  за  воду  за  период  2016 - 2020. годину  

Трошак  [RЅD/мес.І  

100.000 
90.000 

80.000 
70.000 
60.000 

50.000 
. . 

, - 

40.000 . 

зо.ооо  : :. 
20.000 • . . 

. . 

1о.о0 
ј  . 

. , . 

јан  феб  мар  апр  мај  јун  јул  авг  сеп  

• 2016 90.273 47.755 77.916 58.646 59.484 66.396 66.815 65.977 77.706 

2017 85.037 5.236 52.363 57.599 57.599 52.363 47.126 5.236 52.363 

2018 57.599 57.599 57.599 57.599 57,599 57.599 24.087 26.181 57.599 

2019 57.599 57.599 57.Ѕ99 57.Ѕ99 57.599 57.599 57.Ѕ99 15.709 57.599 

2020 57.599 57.599 5.236 Ѕ7.599 5.236 57.599 57.599 57.599 57.599 

Слика  35. Месечни  подаци  за  воду  за  период  2016 - 2020. годину  
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4. ТоплоТНи  ГУБИДИ  И  ДОБИЦИ  ОБЈЕКТА  

Топлотни  губици  и  добици  објекта  су  одређени  прорачуном  према  
Правилнику  о  енергетској  ефикасности  зграда  [11], односно  према  прописаној  
методологији  одређивања  енергетских  перформанси  зграда  (прилог  6, Табела  
6.1 - Методологија  за  одређивање  годишње  потребне  топлоте  за  грејање  и  
Табела  6.lа  - Методологија  за  одређивање  укупне  годињње  потребне  
енергије). 

За  прорачун  топлотних  губитака  објекта  коришћени  су  обрасци  приказани  у  
делу  Правилника : 34.2 Губици  топлоте . Коришћени  су  обрасци  за  3.4.2.1 
Коефицијент  трансмисионог  губитка  топлоте, Нт  [W/K], a према  ЅRPЅ  EN ІЅO 
13790 и  3.4.2.2 Коефицијент  вентилационог  губитка  топлоте  зграде  (или  дела  
зграде), Hv [W/K], према  ЅRPЅ  EN IЅO 13789. За  прорачун  годишњих  топлотни  
губитака  у  систему  за  грејање  коришћен  је  образац  из  прилога  6, према  ЅRPЅ  
EN 1ЅЗ16. 

Трансмисиони  губици  

Трансмисиони  губици  топлоте  приказани  су  за  сваку  зграду  школског  
комплекса : 

• Трансмисиони  губици  топлоте  за  главну  зграду  (учионички  део) (К.П.4828) 
су  356.485 kWh/год. 

• Трансмисиони  губици  топлоте  за  објекат  радионице  и  фискултурне  сале  
(К.П.4829) су  387.164 kWh/год. 

• Трансмисиони  губици  тоnлоте  за  објекат  фискултурне  и  радионичке  хале  
(К,П.4819) су  135.148 kWћ/год. 

Вентилациони  тубиди  

Вентилациони  губици  топлоте  приказани  су  за  сваку  зграду  школског  
комплекса : 

• Вентилациони  губици  тонлоте  за  главну  зграду  (учионички  део) (К.П.4828) 
су  73.812 КWћ/год. 

• Вентилациони  губици  то nлоте  за  објекат  радионице  и  фискултурне  сале  
(К.П.4829) су  113.557 kWћ/год. 

• Вентилациони  губици  топлоте  за  објекат  фискултурне  и  радионичке  хале  
(К.П.4819) су  53.170 КWћ/год. 

Губици  у  систему  грејања  

Губици  у  систему  грејања  приказани  су  за  сваку  зграду  њколског  комплекса : 

• губици  у  систему  грејања  за  главну  зграду  (учионички  део) (К.П.4828) су  
97.345,5 КWћ/год. 
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• Губици  у  систему  грејања  за  објекат  радионице  и  фискултурне  cajie 

(К.П.4829) су  115.168,5 kWh/год. 
• Губици  у  систему  грејања  за  објекат  фискултурне  и  радионичке  хале  

(К.П.4819) су  40.890,9 kWћ/год. 

Унутрашњи  толлотни  добици  и  топлотни  добици  од  сунца  

Унутрашњи  топлотни  добици  и  топлотни  добици  од  сунца  приказани  су  за  
сваку  зграду  школског  комплекса : 

Унутрашњи  добици  топлоте  од  присуства  њуди  (дневна  присутност  је  4 

часа) и  потрошача  електричне  енергије  за  главну  зграду  (учионички  део) 

(К.П.4828) су  42.390,8 kWћ/год. Унутрашњи  добици  топлоте  од  сунца  су  
158.674,6 КWh/год. 

• Унутрашњи  добици  топлоте  од  присуства  јuуди  (дневна  присутност  је  4 

часа) и  потрошача  електричне  енергије  за  објекат  радионице  и  
фискултурне  сале  (К.П.4829) су  26.893,6 КWh/год. Унутрашњи  добици  
топлоте  од  сунца  су  100.666,5 kWћ/год. 

• Унутрашњи  добици  топлоте  од  присуства  њуди  (дневна  присутност  је  4 

часа) и  потрошача  електричне  енергије  за  објекат  фискултурне  и  
радионичке  хале  (К.П.4819) су  8.847,4 kWћ/год. Унутрашњи  добици  
топлоте  од  сунца  су  30.751,5 КWh/год. 
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5. ПОТРЕБНА  КОЛИЧИНА  ЕНЕРГИЈЕ  ЗА  ГРЕЈАЊЕ  
ОБЈЕКТА  НА  ГОДИШЊЕМ  НИВОУ  

Прорачун  потребне  количине  енергије  за  грејање  објекта  на  годиглњем  нивоу  
извршен  је  према  Правилнику  о  енергетској  ефикасности  зграда, односно  
према  прописаној  методологији  одређивања  енергетских  перформанси  зграда  
(прилог  6). 

Потребна  годипіња  потрошња  енергије, као  и  специфична  приказане  су  за  
сваку  зграду  пјколског  комплекса : 

• За  објекат  Главне  зграде  (учионички  део) (К.П.4828) укупна  потребна  
годишња  потрошња  енергије  за  грејање  износи  QH,nd = 541.923,4 kWh/год  
(ЅЗ% укупно  испоручене  енергије  путем  далинског  грејања), односно  
QHnd = 74,5 kWћ/м2год. С  обзиром  да  предметни  објекат  спада  у  постојеће  
нестамбене  објекте  намењене  образовању  и  култури , ова  потрошња  
сврстава  објекат  у  енергетски  разред  Ц. То  упућује  да  објекат  главне  
зграде  задовоЈbава  услове  Правилника  о  енергетској  ефикасности  зграда. 

• 3а  објекат  радионице  и  фискултурне  сале  (К.П.4829) укупна  потребна  
годишња  потрошња  енергије  за  грејање  износи  QІ-і,nd = 343.807,5 kWh/a 

(34% укупно  испоручене  енергије  путем  далинског  грејања), односно  
QH,nd = 128,19 Кwh/м2год. С  обзиром  да  предметни  објекат  спада  у  постојеће  
нестамбене  објекте  намењене  образовању  и  култури , ова  потрошња  
сврстава  објекат  у  енергетски  разред  Е. То  упућује  да  објекат  радионице  и  
фискултурне  сале  не  задовоЈbава  услове  Правилника  о  енергетској  
ефикасности  зграда . 

• За  објекат  фискултурне  и  радионичке  хале  (К.ГІ.4819) укупна  потребна  
годи nіња  потрошња  енергије  за  грејање  износи  QH,nd = 139.031,4 КWh/год  
(14% укупно  испоручене  енергије  путем  далинског  грејања), односно  
QH,nd = 157,56 КWћ/м2год. С  обзиром  да  предметни  објекат  спада  у  постојеће  
нестамбене  објекте  намењене  образовању  и  култури , ова  потрогпња  
сврстава  објекат  у  енергетски  разред  Ф. То  упућује  да  објекат  
фискултурне  и  радионичке  хале  не  задовоЈbава  услове  Правилника  о  
енергетској  ефикасности  зграда . 

Годишња  вредност  коришћења  укупне  примарне  енергије   

Годишње  вредности  коришћења  nримарне  енергије  приказане  су  за  сваку  
зграду  школског  комплекса  посебно : 

• Укупна  годишња  примарна  енергија  која  се  користи  за  главну  зграду  
(учионички  део) (К.П.4828) износи  846.809,5 kWћ/год  (коришћен  фактор  
претварања  за  израчунавање  годишње  примарне  енергије  је  1,5626 за  
дањинско  грејање). 

• Укупна  годишња  примарна  енергија  која  се  користи  за  објекат  радионице  и  
фискултурне  сале  (К.П.4829) износи  537.233,6 КWћ/год  (коришћен  фактор  
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претварања  за  израчунавање  годишње  примарне  енергије  је  1)Ѕ626 за  
даЈbинско  грејање). 

Укулна  годишња  nримарна  енергија  која  се  користи  за  објекат  фискултурне  
и  радионичке  хале  (К.П.4819) износи  217.250,5 kWћ/год  (коришћен  фактор  
претварања  за  израчунавање  годинње  примарне  енергије  је  1)5626 за  
дањинско  грејање). 

Укупно  за  читав  школски  комплекс  лримарне  енергија  износи: 1.601.293,5 
kWћ/год. 

Врелности  емисије  СО? 

Вредности  емисије  СОг  приказане  су  за  сваку  зграду  школског  комплекса : 

• Укупна  годишња  вредност  емисије  С02 износи  155.532,0 kg/год. за  главну  
зграду  (учионички  део) (К.П.4828) (коришћен  С02 фактор  претварања  од  
0,287 КgСО2/kWћ  за  купњену  топлотну  енергију). 

• Укупна  годишња  вредност  емисије  С02 износи  98.672,7 Кg/год. за  објекат  
радионице  и  фискултурне  сале  (К.П.4829) (коришћен  С02 фактор  
претварања  од  0)287 КgСО2/kWh за  купњену  топлотну  енергију). 

• Укупна  годишња  вредност  емисије  СО2 износи  39.902) 0 Кg/год. за  објекат  
фискултурне  и  радионичке  хале  (К.П.4819) (коришћен  С02 фактор  
претварања  од  0)287 kgСО2/КWћ  за  купњену  топлотну  енергију). 

Укупно  за  читав  школски  комплекс  емисија  СОг  износи: 294.106,8 kWћ/год. 

Рекаiiитулаuија  за  читав  комплекс  за  садашње  стање  

Табела  3. Рекапитулација  за  садашње  стање  

део  школског  комплекса  
Финална  
енергија  

ГКWh/год.1 

Примарна  
енергија  

[КWћ/год.] 

Емисије  СО2 
[kg СО2/год.] 

Главна  зграда  (учионички  део) 541.923 846.809 ј5Ѕ.532 

Радионице  и  фискултурна  сала  343.807 537.234 98.673 

Фискултурна  и  радионичка  хала  139.031 217.250 39.902 
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б . ПРЕДЛОГ  МЕРА  ПОБОЈbШАЊА  ЕНЕРГЕТСКИХ  
СВОЈСТАВА  ЗГРАДА  ШКОЛСКОГ  КОМПЛЕКСА  

3а  главну  зграду  (учионички  део) (К.П.4828) предлаже  се  само  мера  
реконструкције  осветјbења. Сполни  омотач  је  обнавлан  у  протеклом  периоду  
(транспарентне  поврјпине ) док  су  нетранспарентне  површине  (зидови  и  кров) 

по  термичким  карактеристикама  задоволавајући , тј . обезбеђују  да  је  читав  
објекат  главне  зграде  у  енергетском  разреду  Ц  (са  специфичном  потрошњом  
75 kWћ/м2  ГОД!). 

За  објекат  радионице  и  фискултурне  сале  (К.П.4829) као  и  за  објекат  
фискултурне  и  радионичке  хале  (К.П.4819) предлаже  се  унапређење  омотача , 

тј . реконструкција  и  транспарентних  и  нетранспарентних  елемената . 

за  поменута  два  објекта  (К.П.4829 и  К.П.4819), тренутно  стање  објеката  је  
следеће: 

1. Стање  прозора  и  врата  су  већим  делом  у  лошем  стању. У  питању  су  
једноструки  дрвени  и  Nетални  прозори  једноструко  застакЈbени  и  дрвена  
и  метална  врата  једноструко  застак.њена  или  без  застаклења . Укупна  
површина  прозора  и  врата  је  962,3 м2, а  од  тога  је  2Ѕ9,5 пі2  реконструисано  
и  није  предмет  замене. Преостала  површина  се  предлаже  за  замену  новим  
алуминијумским  прозорима  и  вратима . 

2. Сполни  зидови  (нето  површина  је  1.964,6 м2) су  без  топлотне  изолације  
(само  је  252,і  м2  изоловано ). Предлаже  се  изолација  сполних  зидова  
(минералне  вуне  или  полистирола  као  изолациони  материјал ), при  чему  се  
очекује  смањење  коефицијента  пролаза  топлоте  са  ј,3З  на  0,24 До  0,28 

W/м2°С. 

З. Стање  међуспратне  конструкције  (таваниде ) објекта  радионице  и  
фискултурне  сале  (К.П.4829) не  задоволава  захтеване  термичке  
карактеристике  као  и  део  крова  где  нема  таванице  (2Ѕ6,З  м2). Ови  делови  
објекта  су  без  топлотне  изолације . Предлаже  се  изолација  таванице  на  
површини  од  2.787,Ѕ  м2  и  крова  површине  256,3 м2. Код  објекта  
фискултурне  и  радионичке  хале  (К.П.4819) површина  косог  крова  је  938,2 

м2  и  нема  топлотне  изолације . Предложена  мера  је  поставлање  топлотне  
изолације  од  минералне  вуне  или  полистирола  на  све  наведене  површине . 

4. Под  код  објекта  фискултурне  и  радионичке  хале  (К.П.4819) површине  
894,0 м2  захтева  унапређење . Предложена  мера  је  поставлање  топлотне  
изолације . 

Ѕ. У  систему  расвете  предвиђа  се  замена  флуоресцентних  светилки  (1.089 
ком.) са  ЛЕД  светилкама  (1.089 ком.). Број  светилки  обухвата  читав  
школски  комплекс . 

6.1 Мере  на  омотачу  

На  основу  тренутног  стања  предлажу  се  следеће  мере: 
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1. Замена  постојећег  типа  прозора  алуминијумским  прозорима  са  двослојним  
изолационим  нискоемисионим  стакло -пакетом  испуњеним  гасом  и  замена  
постојећег  типа  врата  алуминијумским  елементима  са  двослојним  
изолационим  нискоемисионим  стакло -лакетом  испуњеним  гасом . Уградња  
нових  сполних  алуминијумских  прозора  и  врата  са  демонтажом  и  одвозом  
старих  на  депонију, рачуната  је  са  оријентационом  ценом  од  28.750 дин /м2  
и  обухвата  и  набавку, транспорт , поставњање  солбанка , потпрозорске  
даске, вентус  механизама  и  обраду  споЈbних  и  унутрашњих  шпалетни ! 

2. Термоизолација  сполашњих  зидова  - лредлаже  се  изолација  слолних  
зидова. Коришћена  оријентациона  цена  је  4.720 дин /м2  и  она  укњучује: 
термичку  изолацију  споњних  зидова  тврдим  плочама  камене  вуне  са  
завршном  обрадом . Цена  обухвата  и  набавку, транспорт , лоставјbање  скеле, 
припрему  постојеће  фасаде, набавку  ленка, рабиц  мреже  и  осталог  
помоћног  материјала  и  завршну  обрада  водоотпорним  малтером  у  
потребном  броју  слојева )  као  и  одвоз  шута  на  Депонију! 

З. Термоизолација  међуспратне  конструкције  (таванице) ка  негрејаном  
тавану  - Предлаже  се  изолација  међуспратне  конструкције  према  
негрејаном  тавану, дебњине  20 см. Коришћена  оријентациона  цена  је  3.540 
дин/м2  и  она  укЈbучује: термичку  изолацију  са  завршном  обрадом . Цена  
обухвата  и  набавку, транспорт  и  припрему  постојеће  поврпіине . 

4. Термичка  изолација  косог  крова  тврдим  плочама  минералне  вуне, дебњине  
l0см, и  минералном  стакленом  вуном, дебњине  10 см)  са  завршном  
обрадом  од  гипс  картонских  плоча. Цена  од  4.130 дин /м2  обухвата  и  
набавку )  транспорт  и  припрему  постојеће  површине . 

5. Термоизолација  пода  на  тлу  - Предлаже  се  изолација  подова  према  тлу. 
Коришћена  оријентациона  цена  је  6.490 дин/м2  и  она  укњучује : термичку  
изолацију  пода  на  тлу  плочама  од  екструдираног  полистирена  (ХПС), од  5 
цм. Цена  обухвата  набавку, транспорт  и  уградњу  тврдих  ллоча  од  
стиродура  и  осталих  припадајућих  слојева : цементна  кошуњица, 5 цм, 
подна  облога  типа  паркет /керамика . Позиција  обухвата  скидање  постојеће  
nодне  облоге, цементне  кошуњице  и  одвоз  шута  на  делонију . 

6.2 Мере  у  систему  грејања  

Систем  снабдевања  (дањинско  грејање) је  одржаван  и  коректно  функционише . 
Регулација  температуре  у  систему  грејања  је  адекватна  и  усклађена  је  са  
потребама . Према  томе  није  nотребно  предузимати  мере  санације  или  
ревитализације . 

6.3 Мере  на  осветлењу  

У  школском  објекту  заступњено  је  флуоресцентно  осветњење . Постоји  
потенцијал  упЈтеде . Предлаже  се  мера  замене  свих  флуоресцентних  светињки  
са  одговарајућом  ЛЕД  расветом , по  принципу  да  се  свака  nозиција  мења  ЛЕД  
светилком . Фотометријске  карактеристике  ће  се  побоњшати ) а  потрошње  
енергије  значајно  смањити. Прорачун  ефеката  реконструкције  осветњења  
приказан  је  у  табели  4. 
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Табела  4. Прорачун  ефеката  реконструкције  осветњења  

гјостојеће  стање  
Број  уређаја  Снага/светилци  Укупно  

- kW kW 

Флуоресцентно  осветлење  1089 0072 78,408 

Поспгојећа  
снага  

факторједновремености  
оптерећења  

- 

Просечноу  
раду  

Годишњеу  
раду  

Укупна  
потрошња  

kW час. / дан. часова /год  kwh / год  

78,408 0,7 6 2190 120199 

Ново  стање  Број  ЛЕД  уређаја  1089 јединица  
Снага  по  једном  уређају  18 W/уређај  

kW Укупна  снага  19602 

Фактор  једнооремености  рада  0,7 

Просечноураду : б  час/дан  
Годишње  у  раду: 2.190 час/год  

КWh/год  
часова  

Укупна  потрошња  30050 

Животни  век  уређаја  флуоресцентно  в.ооо  
ЛЕД  50.000 часова  

Укупан  број  лампи Х  

часова  годиІлње  
Пре: Флуоресдентно  1.669.437 часова  рада/год  

часона  рада /год  После: ЛЕд  1.669.437 

Ефекти  Dеконстрvкпије  пре  после  Уштеда  

Укупна  потрошња  ел. енергије  КWћ/год. 120.199 30.050 90.150 

Бмисија  С022  kgСО2/год. 132.099 33.025 99.07Ѕ  

Смањење  укупних  трошкооа  РСД/год. 2.265.438 796.ЅЗЗ  1.468.905 

Ангажована  снаіа  kW 78,408 19,602 58,8 

Укупна  инвестиција  
РСд  

/светилци  

Врој  
светиБки  
по  уређају  

Врој  
уређаја  Укупно  рсд  

Укупни  трошкови  опреме  и  монтаже  12.000 1 1.089 13.068.000 

Време  повратка  инвестиције  је  8,9 година . 

Коришћен  С07 фактор  претварања  од  1,099 kgСО2/kWћ  аа  купњену  електричну  енергију  (Епс). [5] 
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7. РЕЗУЛТАТИ  РЕКОНСТРУКЦИЈЕ  ОБЈЕКТА  И  
ИНВЕСТИЦИЈА  

Укупна  уштеда  је  311.607,9 kwh/год. Са  482.838,9 kWћ/год., потрошња  је  
редукована  на  171.231,0 kWh/год., што  је  уштеда  од  64,Ѕ%. 

3а  објекат  радионице  и  фискултурне  сале  (К.П.4829) уштеда  енергије  је  6Ѕ,2%. 
детањи  су  приказани  у  табели  5. 

Табела  Ѕ, Резултати  санације  за  објекат  радионице  и  фискултурне  сале  
(К.П.4829) 

Конструкција  іJ - пре  U - после  Површина  Уштеда  Уштеда  Инвестиција  
W/м2К  W/м2К  пі2  kWћ/год. дин /год. дин  

Споњни  зидови  
(два  типа) 

0,975 0,263 1.303,8 70.221.4 597.900 6,154.120 

1,335 0,284 240,7 19,132,5 162.900 1.јЗЅ.910 

Таваница  0,444 0,221 2.787)5 47.020)7 400.400 9.867.860 

Под  на  тлу  0,346 0,346 2.828,9 0,0 о  0,0 

Кров  0,637 О,1ѕ3 256,3 9,443,0 80.397 1.058.690 

Спо.њни  
прозори  (шест  
типова  
п  о30 aі  р  

3)900 1,290 291,8 57.617,0 490.580 8.609.280 
2,500 1,600 37)2 2.529,8 21.535 1.096.220 

2,790 1,360 19,2 2.077,9 17.700 566.695 
3,010 1,460 3,8 450,2 3830 113.280 
2,880 1)230 125,7 15693,6 133.580 3.709.330 
1,270 L270 2Ѕ6,7 0,0 0,0 0,0 

Споњна  врата  1,140 1,140 2,8 0)0 0,0 0,0 

= 224.186,1 1.908.815 32.311.385 

Специфична  потребна  енергија  за  грејање  је  редукована  са  157,57 КW/м2год. 
(што  одговара  ен. разреду  Ф) на  58,4Ѕ  КW/м2год., што  одговара  ен. разреду  Ц. 

За  објекат  фискултурне  и  радионичке  хале  (К.П.4819) уштеда  енергије  је  
62,9%. детањи  су  приказани  у  табели  6. 

Табела  6. Резултати  санације  за  објекат  фискултурне  и  радионичке  хале  
(К.П.4В19) 

Конструкција  U - пре  U - nocne Површина  Уштеда  Уштеда  Инвестиција  
W/м2К  W/м2К  м2  kWh/год. дин /гоД. дин  

Спони  зидови  
(дватипа) 

0,62Б  0,240 168,0 4.891,4 41.642 792.772 

0,332 0,332 252,1 0,0 0,0 0,0 

Кров  0,637 0,ІЅЗ  938,2 34.348,3 292.4Ѕ0 3.874.765 

Прозори  (два  
типа  прозора) 

3,900 1,130 178,6 37.413,6 318.552 Б.267.Ѕ20 

3,900 1,160 2,7 551,3 4.69Ѕ  78.470 

Сполна  врата  2,500 0,700 43,8 5.9Ѕ6,8 Ѕ0.716 129062Ѕ  
Под  на  тлу  0,366 0,303 894,0 4.260,3 36.273 Ѕ 802.060 

= 87.4218 744.344 17.106.212 
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Специфична  потребна  енергија  за  грејање  је  редукована  са  128,18 kW/пі2год. 

(што  одговара  ен. разреду  Е) на  44,59 kW/пі2год., што  одговара  енергетском  
разреду  Ц. 

Потребно  време  за  примену  мера  је  пропорционално  величини  објекта  и  за  
објекат  на  КП.4829, време  је  услов.њено  радовима  на  изолацији  зидова  и  
подова  (3 месеца), док  би  замена  столарије  могла  бити  извршена  за  2 месеца . 

На  објекту  на  К.П.4819 радови  би  могли  трајати  3О% мање, 2 односно  1 месец. 

Рекапитулација  резултата  

Табелом  7 дат  је  приказ  потребне  финалне  и  примарне  енергије, као  и  емисије  
С02 за  садашње  стање  (у  табели  колона  ,,пре ), за  стање  након  примене  
предложених  мера  (у  табели  колона  ,,после ), као  и  износ  редуковане  енергије  
и  емисије  (у  табели  колона  ,,уштеда ). Приказани  су  подаци  за  делове  омотача  
који  су  предмет  реконструкције . 

Табела  7, Прикаа  потребне  финалне  и  примарне  енергије , као  и  емисије  СО2 

Елемент  
омотача  

финална  ене  гија  Примарна  енергија  Емисија  С02  
пре  после уштеда  пре  после  ј  уівтеда  пре  после  уштеда  

Објекат  фискудтурне  и  радионичке  хале  (К.П.4819) 

СпојБни  
зидови  

96.160 25.939 70.221 150.259 40.532 109.728 27.598 7.444 20.154 
24.302 5.170 19.132 37.975 8.079 29.896 6.975 1.484 5.491 

Таваница  93.620 46.599 47.021 146.290 72.816 73.475 26.86g 13.374 13.495 

Под  74.038 74.038 0 115.691 115.691 0 21.249 21.249 0 
Кров  12.352 2.909 9.443 19.301 4.545 14756 3.545 835 2.710 

Спо.њни  
прозори  

86.094 28.477 57.617 134.531 44• 4g9 90.032 24,709 8.173 16.536 
7.027 4.497 2.530 10.981 7.028 3.953 2.017 1.291 726 
4.054 1.976 2.078 6.335 3.088 3.247 1.164 567 596 
874 424 450 1.366 663 704 251 122 129 

27.392 11.699 15.694 42.803 18.281 24.523 7.862 3.358 4.504 
24.659 24.659 0 38,532 38.532 0 7.077 7.077 0 

Сп. врата  241 241 0 377 377 0 69 69 0 

Објекат  радионице  и  фискултурне  сале  (К.П.4829) 

Спо,њни  
зидови  

7.941 3,049 4.891 12.408 4.765 7.643 2.279 875 1.404 
6.331 6.331 0 9.893 9.893 0 1.817 1.817 0 

Кров  45.206 10.858 34.348 70.640 16.967 53.673 12.974 3116 9.858 

п  розори  52.676 15.263 37.414 82.312 23.849 58.462 15.118 4.380 10,738 
785 233 551 1.226 365 861 225 67 158 

Сп. врата  8.273 2.317 5.957 12.928 3.620 9.308 2.374 665 1.710 
Под  24.750 20490 4.260 38.675 32.018 6.657 7.103 5,881 1.223 
Укупно  311.608 486.918 89.431 

У  следећим  табелама  дат  је  сумиран  приказ  аа  читав  школски  комплекс  по  
објектима , и  то  за  потребну  финалну  енергију  (табела  8), следифичне  
енертетске  потребе  (табела  9), примарну  енертију  (табела  10), као  и  емисије  
СО2 (табела  11). 
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Табела  8. Енергетске  потребе  за  садашње  и  унапређено  стање  

Енергетске  потребе  [kWh/год.) садашње  стање  уштеда  унапређено  стање  
541.923 Главна  зтрада  (учионички  део) 541.923 0 

Радионице  и  фискултурна  сала  343.807 224.186 119.621 
Фискултурна  и  радионичкахала  139.031 87.422 51.610 

Табела  9. Специфичне  енергетске  потребе  за  садашње  и  унапређено  стање  

Специфичне  евергетске  
потребе  [kWћ/м2год.] 

садашње  
стање  

уштеда  унапређено  
стање  

Главна  зграда  (учионички  део) 74,5 0,0 74,5 
Радионице  и  фискултурна  сала  128,2 83,6 44,6 
Фискултурна  и  радионичка  хала  157,6 99,1 58,5 

Табела  10. Примарна  енергија  за  садашње  и  унапређено  стање  

Примарна  енергија3  [kWћ/год.] садашње  стање  уштеда  унапређено  стање  
Главна  зграда  (учионички  део) 846.809 0 846,809 
Радионице  и  фискултурна  сала  537.234 350.313 186.920 
Фискултурнаирадионичкахала  217.250 136.605 80.645 

Табела  11. Емисије  С02 за  садашње  и  унапређено  стање  

Емисије  С024  [kg С02/год.] садашње  стање  уштеда  унапређено  стање  
Главна  зграда  
(учионички  део) 

Омотач  јЅЅ.532 0 155.532 
Осветњење  132,099 99.075 33.025 

Радионице  и  фискултурна  сала  98.673 64.341 34.331 
Фискултурна  и  радионичка  хала  39.902 25.090 14.812 

укупно: 426.205 188.ЅО6 237.700 

Коришћен  факгор  претварања  за  лрорачунавање  годишње  примарне  енергије  је  115626 за  дал.инско  грејање. Б] 

Коришћен  С02 фактор  претварања  од  0,287 kgС02/КWh за  купл.ену  топпстну  енергију . (5] 
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прилог  2: 

ИЗВЕШТАЈ  ЕНЕРГЕТСКОГ  ПРЕГЛЕДА  ОБЈЕКТА  Основна  
школа  Жарко  Зрењанин  Нови  Сад  

ЕНЕРГЕТСКИ  ПРЕГЛЕД  

И  з  в  е  штај  

Објекат: Основна  школа  TЖарко  3рењанин T Нови  Сад  

Нови  Сад, 2021 .година  
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ІІІ  

ј  уВоД  

11 Општи  подаци  о  згради  

Објекат : Основна  школа  Жарко  Зрењанин  Нови  Сад  

Адреса : Булевар  деспота  Стефана  8, Нови  Сад  

Вр. кат. парцеле : К.П.3928, К!О• Нови  Сад  і  

Спратност : П+2 

Вруто  површина  ври3емла: 4.158 м2  

Слика  ј. Објекат  зграде  основног  образовања  - Основна  школа  Жарко  Зрењанин  
Нови  Сад  
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1.2 Подаци  о  локацији  

Локација  објекта  зграде, налази  се  на  катастарској  парцели  бр. 3928, КО. Нови  
Сад  1ј, на  адреси  Булевар  деспота  Стефана  8, Нови  Сад. 

Слика  2. Локација  објекта  (извор : Google Mapѕ) 

Слика  3. Локација  катастарске  парцеле  (извор: ГЕО  Србија) 
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1.3 Катастарски  подаци  о  објекту  

Регіублика  Србија  
Републички  геодетски  завод  
Геодетско -катастарски  информациони  систем  

* 8рој  , иста  непокретности : О731 

kataѕtar.rgzgov.rѕ/ekataѕtarPubl]c І  6.11.2021.. 8:04:00 

Гlодаци  катастра  непокретности  
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Подаци  о  непокретности вb7dаЗ57-ас6Б-46fЗ-bбба-4803есабd6а  

Матични  број  општине: 89010 

Општина: НОБИ  СМ  

Матични  број  катастарске  општине: 802166 

катвстарска  огiштина: нови  см  :г  
датун  ажурности: 05.11.2021.. 15:03 

Служба: нови  см  і  

1. Подаци  о  парцелн  А  лист  

Потес  / Улица: БУЛЕВАР  ДЕСПОТА  СТЕФАНА  

Број  тіарцеле: 3928 

Подброј  парцеле: 32 

Површина  м2: 4158 

Број  листа  негіокретности ! 10731 

гlодаци  о  делу  парцеле  

Бројдела: 1 

Врста  земјbишта: ГРМСКО  ГТАЂЕБИНСКО  3ЕМГbИUЈТЕ  

култура: ЗЕМГБИШТЕ  под  згрмом  и  дРугиМ  ОВЈЕКТОм  
Поаршина  м2: 4158 

Имаоци  права  на  парцели  - Б  лист  

Назив: РЕПУВЛИКА  СРБИ]А  

Лице  уписано  са  натичним  бројем: НЕ  ( игне  инфораја ) 

врста  права: СБО]ИНА  

Облик  својине! ]АВНА  СБО]ИНА  

Удео: 1/1 

Терети  на  пврцели  - Г  лист  
Квма  терета  

заележба  парцеле  

Неме  забележбе  *в  

2. Подаци  о  зградана  и  другим  грађевинским  објектима  вј  лист  

Број  објекта: 

Назив  улице; БУЛЕВАР  ДЕСПОТА  СТЕФАНА  

Кућниброј: & 

Куђни  подброј: 

Површина  м2: 418 

Корисна  поврuЈина  м2: 0 

грађееинска  гіовршина  м2: 0 

Слика  4. Подаци  о  парцели  на  којој  се  налази  објекат  (нзвор : еКамасмар  
непокремкости ) 



Начин  коришhења  и  назив  објекта : ЗГРАДА  ОСНОВНОГ  ОБРАЗОВАЊА  
Правни  статус  објеіпа : ОБЗЕКАТ  ПРЕУЗЕТ  ИЗ  ЗЕМГbИШНЕ  КЊИГЕ  

Имаоци  права  на  објекту  

Назив : ОСНОБнА  ШКОЛА  ЖАРКО  ЗРЕЊАНИН  

лицеуписано  са  матичнин  броЈем НЕ  (више  инфорјја ) 

Врста  права : ГІРАВО  КОРИ LНЋЕЊА  

Облик  својине: 

Удео: 1/1 

Назив : РЕПУБЛИКА  СРВИ)А  

лицеуписано  са  матичним  бројем: НЕ  (више  инdзормаіјиј ) 

Врста  права ; свО)ИНА  

Облик  својине: ЗАБНА  СБОЗИНА  

Удео: 1/1 

Терети  на  објејпу  - г  лист  

Нема  терета  

забеле,кба  објејпа  

Нема  забејiежбе  

Извод  и3 базе  података  катастра  непокрвтности . 

Слика  5. Подаци  о  парцели  на  којој  се  налази  објекат  (извор: еКатастар  
н  еп  о  кр  ет  н  о  ст  и) 

- наставак  
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1,4 Кјіиматски  подаци  

Објекат  се  налази  у  Новом  Саду, са  вишеспратним  објектима  у  непосредном  
окружењу . Клима  у  Новом  Саду  прелази  из  умерено  континенталне  у  
континенталну , што  подразумева  смену  сва  четири  годиілња  доба. Преко  
јесени  и  зиме, хладан  ветар  Кошава  дува  uѕ  правца  истока  и  југо-истока  у  
временским  интервалима  који  трају  од  3 до  7 дана . 

3а  потребе  прорачуна  у  складу  са  Правилником  о  енергетској  ефикасности  
зграда, Нови  Сад  припада  зони  А, у  оквиру  које  се  налазе  места  за  која  споњна  
пројектна  температура  у  грејном  периоду  износи  до  9Не  = -15°С  (за  Нови  Сад: 

ОНе  = -14,8°С), температура  споњашњег  ваздуха  за  прорачун  кондензадије  
износи  Ое  = -5°С, релативна  влажност  споњашњег  ваздуха  износи  фе  = 90%, 
релативна  влажност  и  температура  унутрашњег  ваздуха  се  усваја  према  
nројектним  условима  (односно  намени), или  са  вредношћу  ф  = ѕѕ%, и  тде  
трајање  периода  кондензације  износи  60 дана. 
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2. ИЗВЕШТАЈ  O OBABJbEHOM ЕНЕРГЕТСКОМ  ПРЕГЛЕДУ  
ОБЈЕКТА  

2.1 Технички  опис  примењених  техничких  мера  и  решења  

У  склопу  енергетског  прегледа, анализирани  су  системи  који  утичу  на  
енергетске  потребе  објекта  и  извршена  је  њихова  контрола  са  цием  
прикупјања  и  обраде  података  који  би  утврдили  енергетске  захтеве  објекта  и  
омогућили  израду  елабората  енергетске  ефикасности  пратећи  методологију  
прорачуна  према  важећем  Правилнику  о  енергетској  ефикасности  зграда . 

Енергетска  класификација  за  зграде  намењене  образовању  и  култури , према  
Правилнику  о  условима, садржини  и  начину  издавања  сертификата  о  
енергетским  својствима  зграда, приказана  је  у  табели  1. 

Табела  1. Енергетски  разреди  за  нестамбене  зграде  и  зграде  мешовите  намене  

Зграде  намењене  образовању  и  култури  постојеће  зграде  

Енергетски  разред  QН,пd, е L QHnd 

[%] [kWh/(м2а)І  
А+ ~15 ~12 

А  ~25 ~20 
В  ~50 ~38 
Ц  ~100 ~75 
д  ~150 ~113 
Е  ~200 ~150 
ф  ~250 ~188 
Г  >25О  >188 

Функционалне  и  геометријске  карактеристике  зграде  

Објекат  ОШ  Жарко  3рењанин  изграђен  је  1980. године , а  2010. године  
извршена  је  његова  надоградња  површине  510 м2. За  потребе  спровођења  
енергетског  прегледа  објекат  је  анализиран  као  једна  целина  (стари  део  + 

надоградња ). Укупне  бруто  површине  и  запремине, као  и  укупне  грејне  
површине  и  запремине  целокупног  објекта  дате  су  табели  2. испод. 

Табела  2. Геометријске  карактеристике  зграде  

Укупна  бруто  nовршина  приземња  4.158 м2  

Укупна  бруто  запремина  објекта  25.393 м3  

Укупна  грејана  површина  7.143 м2  

Укупна  грејана  запремина  25.141 м3  
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Примењени  грађевински  материјали , елементи  и  системи  

зидови  су  од  армираног  бетона  и  шупЈbе  опеке, изоловани  полиуретаном  и  
прекривени  малтером , у  добром  стању. СпоЈbни  зидови  су  термоизоловани , као  
и  подови  и  плафони  међутим  не  дају  одговарајући  ефекат  у  смислу  
термоизолације  објекта . На  делу  надоградње  CflOjbHH зидови  су  од  бетона  и  
пуне  опеке  са  изолацијом  од  плоча  експандираног  полистирена . Изнад  дела  
надоградње  изведен  је  раван  кров, док  је  изнад  остатка  објекта  изведен  коси  
кров  изнад  грејаног  простора . 

Слика  б. Изглед  сп0лних  зидова  објекта  

Слика  7. Изглед  косог  и  равног  крона  објекта  

Оквири  СПОЈbЊИХ  врата  и  спојни  прозори , на  старом  делу, С  Од  металних  
профила, фарбани  уњаном  бојом . Сви  су  у  лошем  стању, застарели . Крила  су  
деформисана , не  дају  ефикасну  заштиту  од  спојњних  утицаја . CnoЈbHu прозори  
поседују  двоструко  стакло док  су  спојњна  врата  застакјbена  

једноструким  стаклом  дебЈbине  З  mrn. 

На  делу  надоградње  уграђена  је  пВц  столарија! пВц  столарија  се  налази  у  
исправном  стању  и  обезбеђује  одговарајући  ефекат  термоизолације  објекта! 

81 



Слика  8. СnоЈЂашњи  прозори  

Слика  9. Споњашња  врата  
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Коефицијенти  пролаза  топлоте  термичкот  омотача  су  дати  у  наредној  табели . 

Табела  З. Преглед  коефицијената  пролаза  топлоте  кроз  термички  омотач  зграде  

Спо.ња Lнњи  зид  - стари  део  објекта  
Р.бр. d (cm) Onuc p (kg/м3) c (J/kgk) (W/mk) (-) 

1 15 Армирани  бетон  2.500 960 2)330 70 

2 2 Полиуретан  плоче  30 1.380 0,035 40 

3 12 Опека  ніуп.ња  1.400 920 0,610 4 

4 2 Кречни  малтер  1.600 1.050 0,810 10 

U=0,974 W/м2К  
Споњашњи  зид  - надоградња  

Р.бр. d (cm) Onuc p (kg/м3) c (J/kgk) (W/mk) ц  (-) 
1 2 Продужни  кречни  малтер  1.700 1.050 0,850 15 

2 15 Ветон  2.500 960 2,330 70 

3 3 Полистирен  плоче  20 1.260 0,041 35 

4 25 0пека  пуна  1.600 920 0,640 9 

5 2 Продужни  кречни  малтер  1.700 1.050 0)850 15 

U0,712 W/м2К  
Међуспратна  конструкција  изнад  негрејаног  простора  - надоградња  

Р,бр. d (cm) Onuc p (Кg/м ) c (J/kgK) (W/mK) ц  (-) 
1 0,2 ПВц  под  1.400 960 0,230 10,000 

2 4 Цементни  естрих  2.200 1.050 1,400 30 

3 3 Полистирен  плоче  30 1.260 0,041 45 

4 20 Бетон  2.500 960 2,330 70 

5 2 Продужни  кречни  малтер  1.700 1.050 0850 15 

U=0,820 W/м2К  
Под  на  тлу  - учионице  

Р.бр. d (cm) Onuc p (Кg/м3) c (J/kgk) (W/mK) ц  (-) 
1 2,5 Паркет  700 1.670 0,210 15 

2 3 Цементни  естрих  2,200 1.050 1)400 30 

3 0,2 Хидроизолација  1.100 1.460 0)190 2.000 

4 2 Плута  120 1.670 0,041 10 

5 15 Мршави  бетон  2.000 960 1,160 22 

U=1 066 W/м2К  
Под  на  тлу  - холови  и  ходници  

Р.бр. d (cm) 0nuc p (Кg/м3) c (J/kgK) ?І  (W/mK) ц  (-) 
1 2,5 Мермер  2.700 880 2,330 65 

2 3 Цементни  малтер  2.100 1.050 1,400 30 

3 10 Бетон  2.400 960 2,040 60 

4 3 Пресована  nлута  160 1.670 0,044 22 

5 15 Мршави  бетон  2.000 960 1,160 22 

6 15 Набијени  шњунак  1.750 940 1,500 15 

U=0,861 W/м2К  
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Раван  кров  

Р.бр. d (cm) Опис  р  (Кg/м3) c (J/kgk) ? (W/mk) (-) 

1 0,07 Челик  7.800 460 58,500 500,000 

2 1,2 Гипс-картон  плоча  900 840 0,230 8 

3 4 Дрвена  подконструкција  750 2!300 0,210 50 

4 5 Каменавуна  30 840 0,038 1 

5 2 ОСБ  плоча  620 2.090 0,130 60 

6 0,2 Хидроизолација  1.100 1.460 0,190 1.400 

7 0,07 Лоцинковани  лим  2.700 940 203 800.000 

U=0,537 W/м2К  
Коси  кров  

Р.бр. d (cm) 0nuc p (kg/м3) c (J/kgk) 2. (W/mk) џ  (-) 

1 1,5 Цреп  1.900 880 0,9д0 40 

2 5 Полиуретан  80 1.500 0,040 100 

3 2,5 дрвена  подконструкција  750 2.300 0,210 50 

U=0,656W/м2К  
Споњни  прозори  - стари  део  објекта  

Метални  профили  са  двоструким  стаклом  

U=3,ЗW/м2К  
Стіоњни  прозори  - надоградња  

пВц  петокоморни  са  двослојним  стакло  пакетом  4+12+4 

Џ=2)8W/м2К  
Споњни  врата  - стари  део  објекта  

Метални  профили -неизолована  

U=5,5W/м2К  
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2.2 Уграђени  термотехнички  системи  

Топлотна  подстаница  са  директном  разменом  топлоте  

Коришћењем  топлотне  подстанице  директног  типа  вода  из  дистрибутивне  
мреже  система  дањинског  грејања  директно  улази  у  грејна  тела  потрошача  
због  чега  дистрибутивна  мрежа  система  даЈbинског  грејања  и  инсталација  
потрошача  представвају  јединствен  хидраулички  круг. Испред  инсталације  
потрошача  мора  се  извршити  снижење  температуре  и  притиска  из  
дистрибутивне  мреже. У  подстаницама  овог  типа  пројектна  температура  воде  
у  потисном  воду  кућне  инсталације  износи  9О0С, а  у  повратном  воду  из  кућне  
инсталације  700С, што  условава  пројектну  температуру  у  повратном  воду  
дистрибутинне  мреже  од  700С. 

Улазни  притисак  воде  из  дистрибутивне  мреже  мора  у  примарном  делу  
топлотне  подстаници  бити  регулисан  преко  регулатора  пригиска  на  одређену  
вредност  ради  заштите  грејних  уређаја  потрошача . Иза  регулатора  притиска  
уграђује  се  сигурносни  вентил  који  штити  инсталацију  од  прекорачења  
задатог  притиска . У  поврату  примарног  дела  уграђује  се  регулатор  протока  
којим  се  ограничава  проток  лримарне  воде  на  пројектовану  вредност, да  би  се  
омогућила  регулација  протока  у  дистрибутивној  мрежи  тј . да  се  сваком  
потрошачу  обезбеди  пројектовани  проток  примарне  воде. да  би  се  постигла  
потребна  температура  у  секундарном  циркулационом  кругу  у  мешном  воду  се  
врши  мешање  примарног  флуида  из  дистрибутивне  мреже  који  има  вишу  
температуру  и  дела  повратне  воде  из  кућне  инсталације  (секундарни  
циркулациони  круг). Однос  мешања  да  би  се  постигао  температурски  режим  у  
секундарном  циркулационом  кругу  90/7О0С  зависе  од  пројектне  температуре  
флуида  у  дистрибутивној  мрежи . 

• Снага  [kW]: није  било  могуће  добити  информације  како  је  подстаница  
под  власништвом  ЈКП  ,Новосадска  топлана . 

• Примарни  флуид: Врела  вода  140 / 70°С! 
• Секундарни  флуид: Топла  вода  90 / 70°С. 
• Начин  регулације  - у  функцији  унутрашње  температуре  просторија , 

полазне  секундарне  или  повратне  примарне  температуре . 

Грејна  тела  

Грејна  тела  у  објекту  су  већином  челични  ливени  радијатори  поред  њих  су  
присутни  и  панелни  радијатори , који  се  налазе  у  надоградњи . Величина  
радијатора  је  у  правилу  усклађена  с  местом  инсталације  и  потребама  простора  
у  који  су  уграђени .  У  nросторијама  са  сnоњашњим  зидом  су  смештени  испод  
прозора )  док  су  у  ходницима  и  сличним  просторима  уграђени  на  зидове. 
Радијатори  су  у  полазном  воду  опремњени  са  радијаторским  вентилом, а  у  
повратном  воду  са  радијаторским  навијком . Нема  инсталираних  термо-
регуладионих  вентила  (термостатских  глава). део  радијатора  је  опремњен  
механичким  одзрачним  славинама . 
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Систем  грејања  је  отворен  и  одзрачивање  система  грејања  се  врши  помоћу  
одзрачних  лонаца  у  највишим  тачкама  вертикала  цевне  мреже. Такође,  на  
појединим  радијаторима  су  инсталисани  и  вентили  за  ручно  одзрачивање , од  
којих  су  неки  нефункционални  збот  фарбања . Радијатори  у  свим  просторима  су  
повезани  по  правилима  двоцевнот  система  са  104 грејне  вертикале . Према  
изјави  корисника , сви  радијатори  се  редовно  одржавају  и  чисте. Табела  са  
карактеристикама  и  инсталисаном  снагом  грејних  тела  приказана  је  испод. 

Табела  4 Спецификација  грејних  тела  у  објекту. 

Тип  Ознака  
Број  

грејних  
тела  

Укупан  
број  

чланака  

Укупна  
инсталисана  
снага  [kW] 

Ливени  Т600/16О  Термик  2 ,,Радијатор  3рењанин  156 3.777 608,5 
Ливени  ТЗОО /16О  Термик  2 ,,Радијатор  3рењанин  91 1.999 393,5 
Панелни  500х600 Југотерм  2 2,2 
Панелни  700х600 Југотерм  17 26,4 
Панелни  800х600 Југотерм  2 3,6 
Панелни  9ООх6ОО  Југотерм  3 5,98 
укупНо  271 1.040,2 

Цевна  мрежа  

Цевна  мрежа  лри  утрадњи  система  трејања  је  изведена  од  црних  челичних  
цеви, које  се  налазе  унутар  објекта . Челичне  цеви  су  завршно  офарбане, али  је  
боја  у  неким  случајевима  оштећена  и  дошло  је  до  кородирања  цеви . Како  у  
потпуности  иду  кроз  грејани  простор, нису  изоловане . Цевни  систем  има  
уграђене  пролазне, али  не  и  ретулационе  вентиле . 

Мерење, регулација  и  управЈћање  системом  грејања  

Начин  регуладије  постојећег  система  грејања  је  централни . Локална  
ретулација  на  грејним  телима  није  могућа  збот  радијаторске  арматуре  која  
онемогућава  локалну  регулацију  на  грејним  телима  по  лросторијама . 
Радијатори  су  у  полазном  воду  опремлени  са  радијаторским  вентилом, али  
нема  инсталираних  термо-реГулационих  вентила  (термостатских  глава). 
Цевни  развод  има  уграђене  пролазне , али  не  и  регулационе  вентиле! 

У  објекту  не  постоје  зоне  (делови  зграде) са  различитим  режимом  грејања . На  
објекту  не  лостоји  посебна  пракса  управњања  системом  грејања  тј . не  врши  се  
систематска  контрола  и  анализа  лараметара  система  грејања )  било  измерених , 
обрачунатих  или  регулисаних . Пракса  контроле  унутрашњих  температура  као  
и  начина  коришћења  постојећих  извора  топлоте, постоји  и  спроводи  се  
искуствено  и  према  потреби . Одржавање  система  се  врши  према  плану  или  по  
потреби , оно  је  коректно  и  омогућава  несметан  и  исправан  рад  инсталације  
грејања . 

2.3 Врста  извора  енергије  за  грејање , хлађење  и  вентилацију  

Целокупан  објекат  је  прикњучен  на  систем  дазbинског  грејања . 
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Вентилација  је  природна  осим  у  делу  кухиње, трпезарије  и  спортске  хале)  уз  
постојање  сплитсистема  унутар  објекта . 

2.4 Термотехничке  инсталације , системи  расвете , електрични  
потрошачи  

У  оквиру  термотехничких  инсталација , за  потребе  вентилације  објекта  
иницијално  су  пројектована  2 система  приказана  у  табели  2.5 за  nотребе  
убацивања  свежег  ваздуха  у  кухињи/трпезарији  и  сгіортској  хали. Визуалним  
прегледом  објекта )  установЈено  је  да  вентилациони  систем  у  спортској  хали  
није  у  функцији  нити  се  планира  његово  поновно  пупјтање  у  рад. Вентилација  
се  у  спортској  хали  тренутно  врши  помоћу  З  аксијална  вентилатора  - 2 за  
убацивање  и  1 за  извлачење  ваздуха. Вентилациона  комора  у  
кухињи /трпезарији  је  пројектована  за  припрему  600 оброка  и  покрива  губитке  
топлоте  у  истим  просторијама  преко  трејача  који  је  повезан  на  систем  
централног  грејања . 

Табела  Б. Спецификације  вентилационих  система  

Кухиња -Трпезарија  Спортска  хала  Аксијални  вентилатори  у  спортско  хали  

Произвођач  имп  Јbуб]bана  ИМП  ]bу6лана  МОНТИНГ  загреб  монтикг  Загреб  

Тип  КЛИМАТ  KGЅ  50 K]І HMAT KGO[) 50 АВV-а-б  ABV-a-Ѕ  

Годинапроизводње  1980 1980 - 

Бро  1 1 2 1 

V јмз /hј  11000 12000 4000 2200 

ktot [mnіVѕj • 42 46 - - 

Nrnot [kWej 3 3 037 037 

Q топлоте  предато  [kW] 178,5 190 - - 

далијеуфункцији  да  Не  да  да  

У  објекту  су  заступлена  два  типа  расвете, LED u флуоресцентно  осветЈbење. На  
слици  2.5 приказани  су  поједини  типови  осветњења  као  и  саме  светињке . На  
свим  позицијама  где  су  заступњене  флуоцеви  постоји  стартер . Начин  
регулације  за  све  типове  заступене  расвете  је  двопозициона  регулација  
(O N /O FF). 

Укупна  снага  расвете  износи  47,5 kW. Корисник  објекта  је  током  година  врпио  
замену  типа  расвете  при  чему  је  смањена  укупна  снага  са  пројектованих  141,4 
kW на  47)Ѕ  kW. 

87 



Слика  10. Типови  заступњене  расвете, LED u флуоресцентно  осветњење  

Санитарна  топла  вода  се  припрема  локално  помоћу  електричних  бојлера . 

Укупна  снага  постројења  за  припрему  санитарне  топле  воде  износи  10,5 [kwj. 

Током  визуалног  прегледа  објекта  затечени  су  и  документовани  потрошачи  
електричне  енергије  приказани  у  Табели  6. 

Табела  6. Електрични  потрошачи  унутар  објекта  

Електрични  потрошач  Број  ком. Електрични  потрошач  Број  ком. 

Сплит  систем  јединица  12.000 BTU 27 DVD nnejep 1 

Сплит  систем  јединица  18.000 BTU 2 Бојлер  801 2kW 4 

Сплит  систем  јединица  24.000 BTU 3 Бојлер  501 2kw 3 

LCD [35-45) 34 Телефон  4 

Графоскоп  4 Шпорет  1 

Рачунар  + Монитор  55 Фрижидер  (120 см) 2 

Мини  ачунар  + Монитор  20 UPѕ  1 

Ѕwtсh + Wі FІ  рутери  30 Расхладна  витрина  [260 см) 1 

Пројектор  13 Професионални  тостер  1 

Паметна  табла  5 Фискална  каса  1 

Стубна  бушилица  1 Фрижидер -витрина  3 

Циркулар  1 Решо  за  палачинке  са  2 плоче  1 

Пречистач  ваздуха  1 Конвектомат  1 

Решо  [2 рингле) 1 Пица  пећ  1 

Централни  видео  надзор  1 Индустријски  шпорет  2 
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Електрични  клавир  2 Стаклена  витрина  аелика- 
фрижидер  

2 

Проточна  славина  1 Индустријски  експреслонац  1 

Радио  2 Фритеаа  1 

Комбиновани  циркулар - 
глодал  и  да  

1 Индустријски  миксер  5! 1 

Зубарска  столида  1 Индустријски  миксер  2Ѕ1 1 

Стерилизатор  1 Веш  машина  1 

Кувало  1 ]bуштилицазакромпир  1 

Уџbани  радијатор  2 Вага  1 

Аксијални  вентилатор  фи  ѕoo з  Секач  хлеба  1 

Аксијални  вентилатор  фи  700 З  Рачунар  (CRT) 1 

Штампач  9 Мини  бар  фрижидер  1 

Фотокопир -штампач  З  Замрзивач  (сандучар ) З  

2.5 Употреба  и  учешће  обновливих  извора  енергије  

Напомена : У  објекту  не  ностоји  примена  обновЈbивих  избора  енергије. 

2.6 Подаци  о  начину  коришћења  објекта  

Укупан  број  запослених  у  објекту  је  130, док  је  укупан  број  ђака  1.415. Настава  
се  у  току  дана  одвија  у  две  смене. 
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З . ЕНЕРГЕТСКЕ  ПОТРЕБЕ  ОБЈЕКАТА  

3.1 Потрошња  топлотне  енергије  

Подаци  о  потрошњи  топлотне  енергије  ОШ  Жарко  3рењанин  обједињени  су  за  
период  од  2016! до  2020. године. Подаци  о  потрошњи  и  трошковима  приказани  
на  дијаграмима  са  табелама, на  сликама  11 и  12. 

::јј ј  ј L 1! 

Потрошња  kwhі  

30000] 

250.000 

) 00 .001 

150.00) 

јак  

2016 252.240 

ај  ?fll] ?40..)3П  

2018 226 ј0  

ЗОІУ  241.20] 

2020 194.аоо  

фсб  мар  агјр  гај  ун  јул  абг  сеп  о <т  ноа  дец  

167.350 1.31.810 84 870 .15.680 0 0 0 0 89.10 12.б60 224650 

780(140 ІЗR.010 і flЗ.flqfl 37.520 0 0 0 0 .15.4)0 148.7(0 173.580 

195690 205.020 120280 0 0 0 0 0 50500 107780 201.360 

719.3U 133390 93.460 20.1.100 () U U U 4/.О8О  18j1U 11ј1О  

20&930 127.970 1З1.або  33510 0 0 0 0 57.930 114,130 190440 

Слика  11. Месечни  подаци  за  т0пл0тну  енергију  за  период  2016 .. 2020. годину  

Гроtіјак  с  ГЈДВ-см  [RЅoІ  

.000.000 

1.800.000 

1.600.000 

1400.000 
1200.000 

1.000.000 

800.000 

600.О(Хl 
400.000 

200.000 

0 
јЈН фбб М8 ЈЈ 411ј  

и L ІН  
мај јун јујј aі i LБIј uki HUU дсц  

  

ј1 
1.878605 1)74.037 1101.514 884.428 631.258 1б0.421 357819 354.817 156.855 886640 1.205.488 а 691607 

1745.622 197911В  1.158073 9550)1 576.886 359.298 35.327 354.327 357.807 564.736 1219677 1.363881 

1666821 1491551 L546.041 1.052.504 358.384 357310 355.321 353.332 356.564 650.248 926.272 1430.437 

1.644018 1493.154 1043.444 834.214 455.088 345661 342.969 342072 344988 591654 755055 1.138.570 

1.361.696 1.438.890 1.014304 1031.040 543.062 342.521 342.296 3411?5 475.755 595448 941.093 1339588 

Слика  12. Месечни  подаци  за  топлотну  енергију  за  период  2016 - 2020. годину  

• 2016 

В  2017 

2018 

2019 

2020 
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3.2 Потрошња  електричне  енертије  

Подаци  о  потрошњи  електричне  енергије  ОШ  Жарко  зрењанин  обједињени  су  
за  период  од  2016. До  2020. године. Подаци  о  лотрошњи  и  трошковима  
приказани  на  дијаграмима  са  табелама, на  сликама  13 и  14. Са  дијаграма  је  
евидентан  неправилан  месечни  период  очитавања  електричне  енергије  који  
дање  проузрокује  већа  одступања  у  месечној  потропЈњи . 

Потрошња  елентричне  енергије  tkwh/meѕ.] 

30.000 

25.000 

20000 

15.000 , 

ан фес мар апр мај ]уН УЛ aUr cen ohr ков дец  

21.000 20.760 20.520 
19.680 21.720 21.240 

20,688 21.480 19.467 
21.292 20.445 21.364 

18.894 17.358 13,846 

Слика  13. Месечни  подаци  за  електричну  енергију  за  период  2016 - 2020. годину  

Троніак  вв  електричну  енвргију  (Rѕојмеѕ. 

ј  

t;. 
І . 0 -.. .. -- ..-. . .. 

• 2016 15,000 19.440 19.320 17.640 15.600 11,520 3.360 5.040 18.960 

2017 16.560 18.600 21.240 15.360 0 28,560 4.440 5,400 16.800 

2018 19.800 18.600 21.720 20.160 14.160 9.762 3.568 5,106 16.979 

2019 1&350 17.363 20.016 14.909 19.178 12.726 4.863 5.233 18.795 
F; 2020 18,575 18,082 14.718 5.157 5.217 6.126 4.802 5.229 16.545 

163$46 21Ј.6Ј2 25678 190.239 168.375 224.649 37.195 55.20С  204.385 226.249 223.677 221.104 

17а664 200.527 22&821 174.125 1.185 322.746 51.176 61.984 190.338 222.765 245733 240.329 

224.116 210.6С5 24573з  212.825 149.637 203.667 38.642 54.7 179.431 266.397 273.650 253.715 

242.191 233.481 260.052 233.280 281.124 209.906 117.461 121407 27а589 305,166 297.282 309.372 

27(і728 269.249 232760 124.247 123.962 133,969 118.954 124.930 247.570 273.972 259б1 218.209 

Слнка  14. Месечни  подаци  за  електричну  енергију  за  период  2016 - 2020. годину  

3.3 Потрошња  воде  

Подаци  о  потрошњи  воде  ОШ  Жарко  Зрењанин  за  период  од  2016. до  2020. 
године  су  приказани  на  дијаграмима  са  табелама, на  сликама  1Ѕ  u 16. 

• 2016 

2017 

с  2018 

2019 

и  2020 
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Слика  15. Месечни  подаци  за  воДу  за  период  2016 - 2020. годину  

• 2016 157088,25 112684,64 136ј 43,15 164628,49 1Ѕ7088.25 178033,35 73307,85 73307,05 73307,85 733078Ѕ  73307,85 73307,85 

2017 178033,35 178033,35 73307,85 178033,35 73307,85 73307,85 73307,85 27228,63 73307,85 73307,85 73307,85 73307,85 

. 2018 73307,85 73307,85 73307,85 73307,85 73307,85 73307,85 73307,85 73307,85 73307,85 73307,85 41890,2 73307,85 

20 і9 73307,85 73307,85 73307,85 73307,85 733078Ѕ  20О45,1 20945,1 157088,25 г78033,35 178033.35 178033,35 

с  2020 73307,85 73307,85 73307,ОБ  1570882Ѕ  357088,25 і78033,35 73307.85 73307,05 41890,2 41890,2 73307,8Б  

Слика  16. Месечни  подаци  за  воду  за  период  2016 - 2020. годину  

• 2016 750 530 650 786 750 

О  2017 850 850 3Ѕ0 8Ѕ0 350 

;2018 350 350 3Б0 350 350 

• 2019 350 350 350 ЗБО  ЗБО  

2020 ЗБО  350 350 750 7Ѕ0 
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4. ТоплоТНи  гувици  ОБЈЕКТА  
Топлотни  губици  објекта  су  одређени  према  Правилнику  о  енергетској  
ефикасности  зграда  [11]. Правилник  прописује  енергетска  својства  и  начин  
израчунавања  топлотних  својстава  објеката  високоградње ;  као  и  енергетски  
захтеви  за  нове  и  постојеће  објекте . За  прорачун  топлотних  губитака  објекта  
коришћен  је  програм  КпаufТегм2Ѕ  v.28.14. 

Трансмисиони  губици  

Трансмисиони  губици  топлоте  за  целокупан  објекат  (са  надоградњом ) износе  
Qt = 932.080 kWћ/год! 

Вентилациони  губици  

Вентилациони  губици  топлоте  за  целокупан  објекат  (са  надоградњом ) износе  
Qv = 314.217 КWћ/год. 

Унутрашњи  топдотни  добици  и  топлотни  добици  од  сунца. 

Увутрашњи  топлотни  добици  у  објекту  зависе  од: 

• топлотних  добитака  од  луди  Qp = 93.101 kWћ/год, 
• електричних  уређаја  и  расвете  Qeі  = 7.652 kWh/год  

Топлотни  добици  од  сунца  износе  Qѕoі  = 230.835 kWh/год. 
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5. ПОТРЕБНА  КОЛИЧИНА  ЕНЕРГИЈЕ  ЗА  ГРЕЈАЊЕ  И  
ПРИПРЕМУ  ТОПЛЕ  ПОТРОШНЕ  ВОДЕ  

5.1 Потребна  количина  енергије  аа  грејање  објекта  на  годишњем  
нивоу  

Прорачун  потребне  количине  енергије  за  грејање  објекта  на  годипіњем  нивоу  
извршен  је  у  програму  Кnац fТегм2Ѕ  v.28.14) а  према  [11]. 

Финална  енергија   

Укупна  потребна  годишња  енергија  за  грејање  износи  Qн d = 914.710 КWћ/год, 

односно  Qнап  = 128,04 kWh/м2год. С  обзиром  да  предметни  објекат  спада  у  
постојеће  нестамбене  објекте  намењене  здравству  и  социјалној  заштити , ова  
потрошња  сврстава  објекат  у  енергетски  разред  Е. 

Укупна  годишња  лотрошња  финалне  енергије  за  грејање  објекта  износи  QBfіn = 

L189.294 kWћ/год  (у  складу  са  Правилником  о  енергетској  ефикасности  
зграда  и  израчунатом  у  КпаufТегм2Ѕ  v.28.14). 

детаЈbан  приказ  лотрошње  финалне  енергије  за  грејање  објекта  приказан  је  у  
Табели  7. 

Табела  7. Годишња  потрошња  финалне  енергије  за  грејање  објекта  

Енергија  потребна  за  грејање  914.710 kwћ/год  
- Ефикасност  система  0,769 

Губици  систем  за  грејање  274.584 Кwh/год  
Финална  енергија  за  грејање  1.189.294 КWh/год  

Примарна  енергиіа   

Укупна  годиnіња  примарна  енергија  која  се  користи  за  грејање  износи  
Qн,рг tм  = 1.858.391 kWh/год. 

Годишња  примарна  енергија  рачуна  се  као  производ  финалне  енергије  за  
грејање  објекта  и  фактора  конверзије  који  зависи  од  извора  енергије . за  
систем  даЈbинског  грејања  фактор  конверзије  износи  1)5626 (према  Годишњи  
извењтај  о  остваривању  цијbева  уњтеде  енергије  за  јединиде  локалне  
самоуправе , органе  Републике  Србије  и  органе  Аутономне  Покрајине ). 

детањан  приказ  потрошње  примарне  енергије  за  грејање  објекта  приказан  је  у  
Табели  8. 
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Финална  енергија  за  грејање  
Фактор  конаерзије  
Примарна  енергија  за  грејање  

1.189.294 КWh/год  
1,5626 

1.858.391 kWh/год  

Табела  8. ГоДиІЈ1ња  потрошња  примарне  енергије  за  грејање  објекта  

Емисија  С02  

Укупна  годигнња  вредност  емисије  С02 за  грејање  објекта  износи  ЅЗЗ.3Б8 

kg/год. 

Годипіња  вредност  емисије  С02 рачуна  се  као  производ  примарне  енергије  за  

грејање  и  јединичне  емисије  СО2 која  зависи  оД  типа  горива  или  енергије . За  

систем  дањинског  грејања  она  износи  0,287 kg/kWh према  [5]. детањан  приказ  

годишње  емисије  С02 за  грејање  објекта  приказан  је  у  Табели  9. 

Табела  9. Годипіња  емисија  сО2 за  грејање  објекта  

Примарна  енергија  за  грејање  1.858.391 кwh/год  
kg/kWh 

kg/год  
Јединична  емисија  Со2 0,287 

Емисија  с02 533.358 

5.2 Потребна  количина  енергије  за  припрему  санитарне  топле  воде  

(СТВ) на  годишњем  ниВоу  

Потроніња  енергије  за  санитарну  топлу  воду  (СТВ) одређена  је  према  
Гlравилнику  :о  енергетској  ефикасности  зграда. Правилник  прописује  
енергетска  својства  и  начин  израчунавања  топлотних  својстава  објеката  
високоградње , као  и  енергетски  захтеви  за  нове  и  постојеће  објекте . 

ФИНАЛНА  ЕНЕРГИІА   

Укупна  потребна  годишња  енергија  за  припрему  СТВ  износи  
Qw,nd = 71.440 kWh /год. 

Укупна  годишња  потрошња  финалне  енергије  за  грејање  објекта  износи  Qw,nd = 

71.440 kWh/год  (у  складу  са  Правилником  о  енергетској  ефикасности  зграда  и  
израчунатом  у  кпаuГГегм2Ѕ  v.2В.14). детајbан  преглед  лотро nіње  финалне  
енергије  за  припрему  СТВ  представњен  је  у  Табели  јо. 

Табела  10. Годиііiња  потро uіња  финалне  енергије  за  припрему  сТВ  

Енергија  потребна  за  принрему  СТВ  71.440 КWh/год  
- Ефикасност  система  1,000 

Губици  систем  за  припрему  СТВ  0,000 kwh/год  
kwh/год  Финална  енергија  за  припрему  сТВ  71.440 
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Примарна  енергија  

Укупна  годиіња  примарна  енергија  потребна  за  прилрему  сТВ  износи  
Qwprіm = 21Ѕ.377 kWћ/год  (у  складу  са  Правилником  о  енергетској  
ефикасности  зграда). 

Годишња  лримарна  енергија  рачуна  се  као  производ  финалне  енергије  за  
припрему  сТВ  и  фактора  конверзије  који  зависи  од  извора  енергије . за  
електричну  енергију  фактор  конверзије  износи  3,0148 према  [5ј . детањан  
преглед  потрошње  примарне  енергије  за  припрему  СТВ  представен  је  у  
Табели  11. 

Табела  11. Годишња  потрошње  примарне  енергије  за  припрему  СТВ  

Финална  енергија  за  припрему  сТВ  71.440 kWh/год  
Фактор  конверзије  3,0148 - 

Примарна  енергија  за  припрему  СТВ  215.377 КWh/год  

Емисија  С02 

Укупна  годиіпња  вредност  емисије  С02 припрему  СТВ  износи  236.700 kg/год. 

Годишња  вредност  емисије  С02 рачуна  се  као  производ  примарне  енергије  за  
припрему  СТВ  и  јединичне  емисије  С02 која  зависи  од  типа  горива  или  
енергије. 3а  електричну  енергију  она  износи  1,099 kg/kWh [5]. детањан  приказ  
годишње  емисије  СО2 за  припрему  СТВ  приказан  је  у  Табели  12. 

Табела  12. Годишња  емисија  СО2 за  припрему  СТВ  

Примарна  енергија  за  припрему  СТВ  215.377 КWh/год  
Јединична  емисија  С02 1,099 kg/kWh 

Кg/год  Емисија  СО2 236.700 

У  табели  13. сумарно  су  представњене  потребне  количине  енерги •е  за  систем  
грејања  и  припреме  СТВ • 

Табела  13. Приказ  укупне  потребне  количине  енергије  за  систем  грејања  и  припреме  
СТВ  

Потребна  енергија  986.150 КWh/год  
kWћ/год  
КWh/год  
kWh/год  

Губици  система  274.584 
Финална  енергија  1260.734 
Примарна  енергија  2.073.768 
Емисија  СО2  770.058 Кg/год  
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6. ПРЕДЛОГ  МЕРА  ПОБОЈБШАЊА  ЕНЕРГЕТСКИХ  
СВОЈСТАВА  ЗГРАДЕ  

Тренутно  стање  зграде  и  предлог  мера  уштеде  енертије : 

На  објекту  су  у  функцији  два  типа  крова. На  старом  делу  налази  се  коси  
кров  изнад  грејаног  простора  површине  3.426 м2, а  на  делу  надоградње  
раван  кров  површине  ѕјо  м2. Оба  крова  су  термоизоловани  и  
хидроизоловани . Тренутно  стање  оба  крова  не  захтева  примену  мера  
побоЈbгнања  енергетске  ефикасности . Примена  мера  и  поред  повеГіања  
енергетске  ефикасности  не  би  имала  економску  оправданост . 

Стање  прозора  и  врата  је  већим  делом  у  лошем  стању. На  старом  делу  
објекта  пројектовани  су  и  уграђени  прозори  са  металним  оквиром  и  
двоструким  стаклом . Укупна  површина  овог  типа  споЈbашњег  прозора  је  
1.823 м2. Споњашња  врата  су  са  металним  оквиром  и  једноструким  
стаклом  и  њихова  укупна  површина  је  72 м2. Надограђени  део  објекта  је  
изведен  са  ПВц  прозорима . Укупна  новргnина  споњних  прозора  на  делу  
надоградње  је  96 м2. Предлаже  се  замена  споњних  прозора  и  врата  на  
старом  делу  објекта  са  новим  ПВц  прозорима  и  вратима . 

- СпоЈњни  зидови  на  старом  и  делу  надоградње  су  термоизоловани  
међутим  не  дају  одговарајући  ефекат  у  смислу  термоизолације  објекта . 

Укупне  површине  споњних  зидова  старог  дела  и  надоградње  су  2.149 м2  

и  180 м2  респективно . Имајући  у  виду  намену  и  остале  околности , 

предлаже  се  изолација  спојњних  зидова  каменом  вуном  дебњине  10 мм  
и  при  тим  околностима  очекује  се  смањење  коефицијента  nponaѕa 

топлоте  са  0)974 W/м2К  на  0,273 W/м2К  (стари  део  објекта) и  са  0,712 

W/м2К  на  0248 W/м2К  (надоградња ). 

- Под  на  тлу  је  термоизолован  и  хидроизолован  и  укупне  је  површине  
3.748 м2. Под  не  захтева  примену  мера  побоњшања  енергетске  
ефикасности . Примена  мера  и  поред  повећања  енергетске  ефикасности  
не  би  имала  економску  оправданост . 

- Међуспратна  конструкција  изнад  негрејаног  простора  у  делу  
надоградње  је  термоизолована  и  укупне  је  површине  135 м2. 

Међуспратна  конструкција  не  захтева  примену  мера  побоњшања  
енергетске  ефикасности: Примена  мера  и  nоред  повећања  енергетске  
ефикасности  не  би  имала  економску  оnравданост . 

- Регулација  температуре  у  систему  грејања  је  неадекватна  и  није  
усклађена  са  потребама . Предлаже  се  уградња  термостатских  вентила  
на  радијаторима  за  регулацију  протока  топле  воде  у  систему  грејања . 

- У  систему  расвете  не  предвиђа  се  примена  мера  побоњшања  енергетске  
ефикасности . У  објекту  су  инкадесцентне  светињке  замењене  LED 

светињкама  (507 комада). Поред  LED расвете  у  употреби  су  и  светињке  
са  флуоресцентним  цевима  (930 комада) и  рефлектори  у  спортској  хали  
(6 комада). 
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6.1 Мере  на  омотачу  

На  основу  тренутног  стања  предлажу  се  следеће  мере: 

Термоизолација  сполашњег  зида  предлаже  се  изолација  сгІОЈЊНИХ  зидопа . 
Коришћена  оријентациона  цена  је  између  3.540 и  4.720 Дин/м2  она  
укЈbучује : термичку  изолацију  сполних  зидова  тврдим  плочама  камене  
вуне  са  заврші-іом  обрадом . Цена  обухвата  и  набавку, транспорт , 
поставњање  скеле, прилрему  постојеће  фасаде, набавку  лепка, рабиц  мреже  
и  осталог  помоћног  материјала  и  завршну  обрада  водоотпорним  малтером  
у  потребном  броју  слојева, као  и  одвоз  шута  на  депонију. 

Замена  постојећег  типа  прозора  пВц  прозорима  са  двослојним  и  
Трослојним  изолационим  нискоемисионим  стакло -пакетом  испуњеним  
гасом  и  замена  постојећег  тигіа  слоњних  врата  ПВЦ  елементима  са  
двослојним  изолационим  нискоемисионим  стакло -пакетом  ислуњеним  
гасом . Уградња  нових  споњњих  ПВЦ  прозора  и  врата  са  демонтажом  и  
одвозом  старих  на  депонију . Оријентациона  цена  од  20.060 дин/м2  
обухвата  и  набавку)  транспорт )  поставњање  солбанка ) потпрозорне  даске, 
унутрашњих  застора  (венецијанери , платнене  ролетне), вентус  механизама  
и  обраду  споњњих  и  унутрашњих  шпалетни . 

6.2 Мере  у  систему  грејања  

Регулација  температуре  у  систему  грејања  је  неадекватна  и  није  усклађена  са  
потребама . Предлаже  се  уградња  термостатских  вентила  на  радијаторима  Lrne 
недостају  или  нису  исnравни). 
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7. РЕЗУЛТАТИ  РЕКОНСТРУКЦИЈЕ  ОБЈЕКТА  И  
ИНВЕСТИЦИЈА  

7!1 Резултати  реконструкције  омотача  

Топлотни  тубици  објекта  

Топлотни  губици  објекта  након  спровођења  мера  енергетске  ефикасности  су  
одређени  лрема  Правилнику  о  енергетској  ефикасности  зграда . за  прорачун  
топлотних  губитака  објекта  коришћен  је  програм  КпаufТегnі2Ѕ  v.28!14. 

Коефицијенти  нролаза  топлоте  термичког  омотача  након  примене  мера  су  
дати  у  наредној  табели . 

Табела  14. Преглед  коефидијената  пролаза  топлоте  кроз  термички  омотач  зграде  
након  реконструкције  

Споашњи  зид  -. стари  део  објекта  
Р.бр. d (cm) Опис  р  (kg/м3) c (J/kgk) ? (W/mk) і  

1 15 Армирани  бетон  2.500 960 2,330 70 
2 2 Лолиуретан  плоче  30 1.380 0,035 40 
3 12 Опека  шупјва  1.400 920 0,610 4 
4 10 Каменавуна  30 840 0,038 1 
5 2 Кречни  малтер  1.600 1.050 0,810 10 

U=О,273 W/Ш2К  
Споашњи  зид  - надоградња  

Р.бр. d (cm) Onuc p (Кg/м3) c (J/kgK) (W/mK) ц  (-) 
1 2 Продужни  кречни  малтер  1!700 1!050 0,850 15 
2 15 Бетон  2.500 960 2)330 70 
3 3 Полистирен  плоче  20 1!260 0,041 35 
4 25 Опека  пуна  1.600 920 0,640 9 
5 10 Каменавуна  30 840 0,038 1 
6 2 Продужни  кречни  малтер  1!700 1.050 0,850 15 

U=0,248 W/м2К  
Спојвни  прозори  - стари  део  објекта  

ПВЦ  столарија  
U= 1,5 W/м2  К  

Спони  врата  - стари  део  објекта  
пВц  столарија  
U=1,5 W/м2К  
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Губипи  толлоте  објекта  након  реконструкције  су   

• Трансмисиони  губици  топлоте  за  целокупан  објекат  (са  надоградњом ) 
износе  Qt = 596.418 kWћ/год. 

• Вентилациони  губици  топлоте  за  целокупан  објекат  (са  надоградњом ) 
износе  Qv = 264.472 kWћ/год. 

Унутрашњи  топлотни  добици  и  топлотни  добици  од  сунца. 

Унутрашњи  топлотни  добици  у  објекту  зависе  од: 

• топлотних  добитака  од  њуди  Q = 93.101 kWћ/год, 
• електричних  уређаја  и  расвете  Qeі  = 7.652 kWћ/год. 

Топлотни  добици  од  сунца  износе  QѕoІ  = 229.227 kWћ/год. 

Потребна  количина  енергије  за  грејање  објекта  на  годишњем  нивоу  
након  реконструкције  омотача  

Укупна  потребна  годишња  енергија  за  грејање  износи  QHnd = 530.911 КWћ/год, 
односно  QH,nd = 74,32 kWћ/м2год. С  обзиром  да  предметни  објекат  спада  у  
постојеће  нестамбене  објекте  намењене  здравству  и  социјалној  заштити , ова  
потрошња  сврстава  објекат  у  енергетски  разред  Д. 

Укулна  годишња  финалне  енергије  за  грејање  објекта  износи  Qн,пп  = 668.485 

КWh/год  (у  кладу  са  Правилником  о  енергетској  ефикасности  зграда  и  
израчунатом  у  Кпаu Гегм2Ѕ  v.28.14). 

Укупна  годишња  примарна  енергија  која  се  користи  за  грејање  износи  
Qнргјм  = 1.044.575 КWћ/год. 

Укупна  годишња  вредност  емисије  С02 за  грејање  објекта  износи  299.793 
Кg/год. 

детањан  nреглед  ефекта  реконструкције  омотача  дат  је  у  табели  15. 

Табела  15. Годишња  потроілње  енергије  за  грејање  објекта  

Енергија  потребна  за  грејање  530.911 kwh/год  
Ефикасіјост  система  0,794 - 

Губиди  систем  за  грејање  137.574 kwh/год  
Финална  енергија  за  грејање  668.485 КWћ/год  
Фактор  конверзије  1,5626 - 

іlримарна  енергија  за  грејање  1.044.575 кWh/год  
Јединична  емисија  С02  0,287 kg/kWh 

kg/год  Емисија  С02 299.793 

7.2 Резултати  примене  локалне  регулације  на  систему  трејања  

Укупна  годишња  уштеда  финалне  енергије  за  грејање  само  услед  примене  
локалне  регулације  на  систему  грејања  износи  QH,fі n = 21.799 kWћ/год. 
детањан  преглед  ефекта  примене  локалне  регулације  на  систему  грејања  дат  
јеутабели  16. 

100 



Табела  16. Годишња  уштеда  енергије  применом  локалне  регулације  

ч  - пре  л  - после  Вр. вентила  Уштеда  
- - - kwћ/год  

Локална  регулација  термостатским  вентилима  0) 769 0,794 271 21.799 

У  табели  17. сумарно  су  представЈbене  потребне  количине  енергије  за  систем  
грејања  и  припреме  СТБ  након  примене  мера  на  омотачу  и  локалне  регулације  
на  систему  трејања . Систем  припреме  СТВ  се  није  реконструисао  и  потребне  
количине  енергије  за  припрему  СТВ  су  остале  непромењене . 

Табела  17. Приказ  потребне  количине  енергије  за  систем  грејања  и  припреме  СтВ  
након  реконструкције  

Потребна  енергија  602.351 КWћ/год  

Губици  система  137.574 kWћ/тод  

Финална  енергија  739.925 КWћ/год  
kWћ/год  Примарна  енергија  1.259.952 

Емисија  С02 536.493 Кg/год  

7.3 Кумулативни  резултати  санације  објекта  

Применом  мера  енергетске  ефикасности  на  објекту)  остварена  је  уштеда  од  
383.799 КWћ/год  у  енергији  потребној  за  грејање. Са  914!710 kWћ/год, 

потрошња  је  редукована  на  ЅЗО.911 kWћ/год. Специфична  годишња  енергија  
за  грејање  је  редукована  са  128,04 kWћ/м2год  на  74,32 КWћ/м2год, чиме  је  
објекат  прешао  из  Е  у  Д  енергетски  разред . 

детаЈbан  приказ  ефеката  мера  енергетске  санације  објеката  на  потрошњу  
енергије  и  емисије  С02 дат  је  у  Табели  18. 

Табела  18. Приказ  ефеката  мера  енергетске  санације  објеката  на  потрошњу  
енергије  и  емисије  С02 

Пре  
примене  
мера  

После  
примене  
мера  

Уштеда  
(kWћ/год) 

Реконструкција  омотача  
и  система  за  Грејање  

Потребна  енергија  914.710 530.911 383.799 

финална  енергија  за  грејање  1.189.294 668.485 520.809 

Примарна  енергија  1.858.391 1.044.575 813.816 

Емисија  С02 533.358 299.793 233.565 

Систем  за  припрему  стВ  

Потребна  енергија  71.440 71.440 0 

финална  енергија  за  грејање  71.440 71.440 0 

Примарна  енергија  215.377 215.377 0 

Емисија  С02 236.700 236.700 0 

Реконструкција  омотача  
и  система  за  грејање  + 

СтВ  

Потребна  енергиа  986,150 602.351 383.799 

Финална  енергија  за  грејање  1,260.734 739.925 520.809 

Примарна  енергија  2.073,768 1.259.952 813.816 

Емисија  С02 770.058 536.493 233.565 
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да  би  се  постигла  наведена  уштеда  nотребно  је  инвестирати  49.006.580 динара  
без  ПДВ-а. Спецификација  радова  и  припадајућих  трошкова  је  дата  у  наредној  
табели! 

Табела  19. Вредност  планиране  инвестиције  

0пис  Ј .М  Количина  Ј .Ц. 
Укупно  са  
ПДВ-ом  

(дин) 

МЕРЕ  НА  ОМОТАЧУ  
Термичка  изолација  спо uних  зидова  тврдим  
плочама  камене  вуне, дебјbине  10 см, са  
заврuіном  обрадом . Цена  обухвата  и  набавку, 
транспорт , nоставњање скеле, припрему  
постојеће  фасаде, набавку  лепка, мрежице  и  
осталог помоћног материјала и заврuіну  
обрада  водоотпорним  малтером  у  nотребном  
броју  слојева )  као  и  одвоз  шута  на  депонију. 

2.329 40 10.992.880 

2 

Уградња  нових  споњњих  пвц  прозора  и  
врата  са  демонтажом  и  одвозом  старих  на  
депонију . Цена обухвата и набавку, 
транспорт , поставјbање солбанка, 
потпрозорне даске, унyграшњих застора  
(венецијанери , нлатнене ролетне), вентус  
механизама и обраду споњњих и  
унутрашњих  шпалетни . 

1.895 170 38.013.700 

МЕРЕ  НА  СИСТЕМУ  ГРЕЈАЊА  

4 

Уградња радијаторских вентила са  
терморегулационим  главама . Цена  обухвата  
и набавку, транспорт , пражњење  
инсталације , демонтажу постојећег  
радијаторског вентила и прилагођавање  
цевног  прикЈbучка . 

ком  
271 20 639.560 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
МЕРЕ  НА  ОМОТАЧУ  49.006.580 

МЕРЕ  НА  СИСТЕМУ  ГРЕЈАЊА  639.560 

УкУпН0 (ДИНАРА) СА  ПдВ-Ом  4g.646.140 
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пРилог  З: 

ЗАМЕНА  ЈАВНЕ  РАСВЕТЕ  

На  основу  информација  о  јавном  осветЈbењу  Града  Новог  Сада  добијених  оД  
Градске  управе  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  у  табели  1 приказан  је  
број  и  тип  светиЈњки  у  систему  јавног  осветЈbења  Града  Новог  Сада  и  
приградских  насеЈbа. 

воDа  светла  

Врста  светилки  Град  
Притрадска  
насела  

Укупно  

Na 15.512 9.172 24.684 

LED 3!6Ѕ4 344 3.988 

Hg 2.6ј8 1.383 4.001 

Металхалоген  2.336 65 2.401 

Укупно  24.120 10.964 ЗЅ.084 

Највећи  број  светињки  су  тзв. натријум  сијалице  високог  притиска  и  њих  је  око  
70% у  систему  јавног  осветњења  Града  Новог  Сада. Приближно  исти  број  је  
ЛЕД  сијалица  и  живиних  сијалица  високог  притиска, са  око  11% је  заступњен  
сваки  од  ових  извора  светлости . Најмањи  је  број  метал  халогених  сијалица  
високог  притиска, око  8%. 

Обзиром  да  од  извора  светлости  на  бази  високог  притиска  живине  сијалице  
имају  најмању  ефикасност  ове  сијалице  су  разматране  за  меру  замене  
одговарајућим  енергетски  ефикаснијим  светијњкама . У  табели  2 приказана  је  
структура  живиних  извора  светлости  у  систему  јавног  осветњења  Града  Новог  
Сада. 

Табела  2. Структура  живиних  извора  светла  у  систему  јавног  осветњења  Града  

Извор  
светлости  

НоМинаЈІна  
снага  

Животни  
век  Број  (%) 

Живина  
сијалица  

125 W 3.144 78,59 % 

150 W 5 0,12 % 

250 W 818 20,44 % 

400 W 34 О,85% 

Укупно  4!ОО1 100% 

Највећи  број  је  сијалица  номиналне  снаге  125 W, 3.144 комада  односно  78,59% 

у  укупном  броју  живиних  сијалица  јавног  осветњења  Града  Новог  Сада. 
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У  табели  3 nриказани  су  основни  лараметри  живиних  сијалица  високот  
притиска  снаге  125 W, 250 W u 400 W. 

Табела  3. Основни  параметри  живиних  сијалица  високот  лритиска  

Врста  светињки  
Животни  

век  
(сати) 

Номинална  
снага  
(W) 

Светлосни  
флукс  
(јм) 

Светлосна  
искористивост  

(lm/W) 

Жива  125 W 6.000 125 6.ЅОО  Ѕ2 

Жива  250 W 6.000 250 12.000 56 

Жива  400 W 6.000 400 20.000 60 

Обзиром  да  ефикасност  ових  сијалица  зависи  од  њихове  снате  (W), што  је  мања  
сната  мања  је  и  ефикасност , лредлот  је  да  се  замене  живине  сијалице  високог  
притиска  снате  125 W. 

Предлог  је  да  се  у  2022. тодини  замени  1.000 живиних  сијалица  снаге  125 W 

одговарајућим  ЛЕД  сијалицама . Такође)  предложена  је  замена  ло  истом  
принципу  и  2023. и  2024. године  односно  за  све  године  из  обухвата  Програма  
енергетске  ефикасности  Града  Новог  Сада  2022-2024. године. 

На  основу  практичних  искустава  и  сличних  пројеката  у  традовима  Балканског  
региона  и  окружења  предлаже  се  замена  ЛЕД  сијалицама  номиналне  снаге  73 

W. 

Приликом  дефинисања  броја  радних  сати  јавног  осветјњења  у  току  
календарске  тодине  узето  је  у  обзир  да  не  постоји  летњи  и  зимски  режим  рада  
јавног  осветњења, већ  се  јавно  осветјБење  укњучује  и  искЈњучује  у  зависности  
од  времена  изласка  и  заласка  сунца, односно  трајања  дана /ноћи. 

Укјњучење  и  искњучење  јавног  осветњења  врши  се  путем  рТк  уређаја, фото  
ћелија  и  уклолних  сатова  (са  унапред  задатим  временом). Тако  да  је  укупно  
време  рада  јавнот  осветњења  у  току  једне  тодине  око  4310 сати . 

У  наставку  је  приказан  прорачун  времена  рада  јавног  осветјњења  током  
године : 

21 децембар 07:16:41 16:00:ЅБ дужинадана  8h 44пі  14ѕ  

21 Јун 04:Ѕ2:54 20:32:ОЅ дужина  дана  1Ѕh 39м  llѕ  

Просечна  дужина  дана 12,19 сати  

Просечна  дужина  ноћи 11,81 сати 11,81 * 365 = 4310 ћ  

Претпоставњен  је  фактор  пригушнице  једне  светињке  f=0,12 и  за  стање  пре  и  
после  примењене  мере  замене  сијалица. Фактор  пригушнице  дефинише  
релативну  снагу  пригушнице  у  односу  на  снагу  извора  светлости . 
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У  табели  4 приказан  је  прорачун  уштеда  енергије  и  смањења  емисије  С02 у  
2022. који  се  може  остварити  заменом  1.000 живиних  сијалица  номиналне  
снаге  125 W ЛЕД  сијалицама  номиналне  снаге  73 W. 

Табела  4. Прорачун  уштеда  енергије  и  смањење  емисије  С02 

Јединица  мере  Живине  ЛЕД  

3амена  светињки  (комада /год) 1.000 1.000 

Номинална  снага  извора  светлости  једне  светињке  (W) 125 73 

Фактор  пригушнице  једне  светињке  (-) 0,12 0,12 

Број  раднихсатиутокугодине  (ћ) 4.310 4.310 

Инсталисана  снага  свих  светијbки  које  се  мењају  (W) 140.000 81.760 

Укупна  годишња  уіптеда  финалне  енергије  (kW/год) 251.014 

Укупна  годишња  уштеда  финалне  енергије  (tое/год) 2L6 

Укупна  годишња  уштеда  примарне  енергије  (kW/год) 756.750 

Укупна  годишња  уtлтеда  примарне  енергије  (tое/год) 65,1 

Смањење  емисије  С02 (tСО2) 133,04 

Остварена  годишња  уштеда  електричне  енергије  је  42%. Претварање  финалне  
у  примарну  енергије  извршено  је  на  основу  фактора  конверзије  финалне  у  
примарну  енергију  из  табеле  конверзије  мерних  јединица  Правилника  о  
обрасцу  годишњег  извештаја  о  остваривању  цијњева  уштеде  енергије  [8]. 

Укупна  инвестиција  за  спровођење  ове  мере  процењена  је  на  26.550.000 

динара. Очекиване  уштеде  су  2.635.651 динара  годиіпње  (табела  5). 

Табела  5. Економски  показатењи  
Јединица  
мере  Износ  

Укуона  инвестиција  за  примењену  меру  ЕЕ  (дин) 26.550.000 

Цена  електричне  енергије  (дин/КWh) 10,50 

Уштеда  (дин /gоd) 2.635.651 

. 
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( мјп i ѕ tвгѕ tvо  

Opѕt і na 

Ознака  Мере: 

Назиа  Мере: 

Evidencioni br°j 

олгЗ  21000 

реднн  Број  

1 

ПРИЛОГ 4: 

Опг  ОБРАСЦИ  

Средња  машинска  школа  Нови  Сад  - Објекат  1 сви  објекти  

vlaѕ n і k projekta 

21000 Novі  Ѕad 

Nіzѕec і  оdinа  rea(іzaciJe 

јјui 

3амена  или  побоњшање  система  или  уградња  новог  система  осветњења  или  дела  

компоненти  ссветјbења  у  новим  иЈ1и  nостојећим  комерцијалним  и  зградама  јавно-

усЈіужноГ  сектора  

Јединична  годишња  уштеда  финалне  енергије  -те  групе  замењених  светијbки  

UFEЅ  = 
х  ћ  јпјt,ј  —

х  

1000 

Годишња  уштеда  финалне  енергије  свих  група  замењених  светијbки  

FEЅ  =
(Р х  Гlћјпј t ј Pnew,і  X 

 h_ пеw ј ) 

ј =ј 1000 

Потребни  подаци  за  проценууштеде : 

Општина: 21000 Novі  Ѕad 

Назив  финансијера  пројекта : Град  НОви  Сад  

Назив  и  аДреса  објекта : 
Средња  машинска  школа  — објекат  1 главна  зграда  (учионички  део), Булевар  крања  Петра  l 

38, 21000 Нови  Сад  

Назиа  и  кратак  описпројекта : 3амена  сисіема  осветјЂења  у  јавним  зградама  

Месец  и  година  завршетка  реализације  пројекта : Jui- 

Група  саетињки  

Onucamu прuмењену  меру  ЕЕ  - опuсати  прuнчuп  зоеНе  

Рјјі  (W] 87.817 

Pn,w і  [WJ 21954 

Г hj 1.ЅЗЗ  

nhnrw.і  [hj 1.533 

Рі  jWj 72 

f,,, і  [-Г  012 

прге.і  (-] 1.089 

Pp,,іі  rWr 18 

fpoіі ,і  Г -Ј  0,12 

пр,оІѕ  [ ј  1.089 
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Упна  годишња  уштеда  финалне  енергије  FEЅ  [kwh/god] 100.968 

Укупна  инвестиција  за  примењенумеру  ЕЕ  (RЅD): І  (d і n] 13.068.000 dі n. 

Укупна  инвестиција  за  примењену  меру  ЕЕ  (~): ј  ј  110.745 ~ 

Цена  електричне  енергије  С  d ј n/КWh 13,71 

Цена  електричне  енергије  С  ~/kWh ј  0,116 

уuјтеда  U (d і n/god] 1.384.063 

Уштеда  U j~/god] 11.732 

Уштеда  С02 U (tС02 /gоd] 53,5 

ј  
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21000 Novi Ѕа  

21000 

Evіdencionі  broj tкзес  godina reaiizac іJe 

ОПГ4 АU тІ  

( Mі nіѕ tarѕ tvo 

Opѕ tі na 

Ознака  мере  

Редни  Брсј  

1 

Средња  мајпинска  школа  Нови  Сад  — Објекат  2 фискудтурна  и  радионичка  
хала  

vla ѕ nі k projekta 

Реконструкција  јоплотне  изолације  одређених  делова  грађсвинског  омотача  (нпр.: зидови, 
Назив  мере: 

кровови, таванице, темелзи ) u/ujі u замена  гірозора  у  постојећим  стамбеним , комерцијалним  и  

зградама  јавно-услужног  сектора  

Једначина  за  проценујединичне  годишње  уштеде  финалне  енергије: 

(Uvа(це 1 — Uvа!uе ) x HDD x 24 х  а  x (іі  b)x c [kwјі/(пі2хgоd)ј  UFEЅ
1000 

потребни  подаци  за  процену  уштеде : 

FЕЅ  = UFEЅ  x A 

FЕЅ=FЕЅ1  

Општина : 21000 Novі  ѕad ,,j 

Назив  финансијера  пројента : Град  Нови  Сад  

Назиа  и  адреса  објекта : 
Средња  ма  шинска  школа -објекат  2 фискултурна  и  радионичка  хала , Буле  вар  краа  Петра  ј  38, 

21000 Ноеи  Сад  

Нззиа  и  кратак  опис  пројекта : 

Енергетска  са  на  ција  - гермичка  изола  ција  фз  садних  зидова  и  термичка  изола  ција  крова . 

Термичка  изолација  пода  на  тлу. Замена  постојеће  дотрајале  фасадне  бра  ва  рије  и  стола  рије  
I енергетски  ефикасном . 

Месец  и  година  завршетка  реализациј  е  прој  екта : Aug- 

Укупна  инвестиција  за  примењену  меру  ЕЕ  (РСДј : 17.105.212 d і n. 

Укупна  инеестиција  за  примењену  меру  ЕЕ  (~): 144.958 ~ 

Број  стеnен  дана  (НDОј  (табела  4 у  Прилогу  3): 2.679 Novі  Ѕad
,

тј  

Систем  грејања/ Врста  горива: 

( Ovrѕto gorivo ( Теспо  gorіvo (. Gaѕovfto gorіvo ( Bekirіcna energі ja 

Чврсто  гориВо: ( с  ( Kotao 

Тип  објекта : Грејана  ловршина  објекга : 882 

1. Болнице  и  зграде  сјјичне  намене: ( 2. Стамбене  зграде ( 

З. Ддминистративне  зграде, тржни  центри, uјколе  - две  смене  са  Вечерњим  нори Liаћењем  

са  греј  ањем  током  викенда  без  греј  а  ња  током  викенда  

4. UЈкола  — једна  смена  

са  грејањем  током  викенда  без  греја  ња  тском  викенда  

СпоЈbни  зидови: Z1 Z2 ZЗ  Z4 

Оггис  типског  зиде  - унети  ознаку  зида  иа  одгоеарајукіе  табеле  7 или  а  у  Лрилогу  

Uvaluxe јтјt Вредност  коефицијеназ  прсла  за  топлоте  пре  примене  ме  ра  ЕЕ  јw/јм2хкјј  0,9 0,4 

Uтај uег  Вредност  коефицијеназ  п  рсла  за  топлоте  после  п  римене  мере  ЕЕ  јwјјм2хкјј  0,4 0,4 

Az Укупна  поаршнна  гитског  зида  на  коју  је  примењена  мера  ЕЕ  (м1) 168,0 2Ѕ2,1 

Прозори  и  врата: РІ  Р2 РЗ  Р4 

Опис  типског  проаоре  или  арам  •унети  озна  ку  из  тз  беле  ІО  у  Прилогу  

U хзілкј  ,т  Вредност  кзефицијенм  пролuзз  топлоте  пре  nриме  не  мера  ЕЕ  јw/(м2хкј ( 4,0 5,8 

Uvaі,, т,к  Врвдност  еоефнцнјекта  nponaaa топлоте  тосл  е  т  римене  Мера  ЕЕ  јw/јм1хкјІ  1,5 1,6 

А  р  Укутна  поар Lјјина  типских  прозорв  на  ксје  је  т  римењена  Мера  ЕЕ  гтт 2І  181,3 4з,8 
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068 

0,80 

Кров: кј  К2 К3 К4 

опистипсксг  кропа  -унвти  ознаке  иа  сдгоаарајуће  табеле  7 нли  9 у  прилогуз  

Бредност  коефнцијента  пролааа  топлоте  пре  примене  Мера  ЕГ  јw/јм 2 к)ј  0,7 

U,,г , Вредност  кефицијента  пролаза  Топлоте  пссл  е  п  римене  Мера  ЕЕ  јw/(м2хк  0,2 

Ак  Укупна  поер Liјина  типсеог  крсаа  на  коју  је  п  риМењена  мера  ЕЕ  јм ] 9382 

Под: РОI Р02 Р03 Р04 

Опистипског  п°д  -унети  ознакуиз  одгоеарајуће  табеле  7, 8 илн  е  у  Прилогу  

Unaiae іііі  8редност  коефицијента  п  ролаза  тоnлоте  п  ре  приМене  Ме  ра  ЕЕ  ]W/јм1хКј] 0,8 

U,aiae ,,, Вредност  ксефицијента  п  ролааа  топлоте  тосле  примене  Мера  ЕЕ  ]w/(м2кк )ј  0,4 

Аро  Укуггна  површина  типског  тода  нв  ко )ује  приМењена  Мера  ЕЕ  ]м2 ј  8940 

Ј  

Усвојене  вредности  коефицијента  

Корекциони  коефиције  нт  -а  - који  узима  у  обзир  климатску  зону  у  ко)ој  се  зграда  налааи, а  = 1; 

Вредности  корекционог  коефицијента  -b- uoju узима  у  обзир  степен  корисности  система  греја  ња  и  тип  изеора  е  Не  ртије  

)табела  5 у  Прилогу  зј  

Вредности  корекционог  коефицијента  -с- који  узима  y обзир  експлоатационо  ограничење  (табејіа  б  у  прилогуз ) 

Укупна  инеестиција  за  примењену  меру  ЕЕ  (Рсд): 17106.212 dі n. 

Укупна  инвестиција  за  примењену  меру  ЕЕ  (~): 144.968~ 

UFЕЅ1  Процена  уштеде  финалне  енергије  на  годишњем  нивоу  - спојЂни  зиДоВи  6.735 

UFЕЅ  [lроцена  уштеде  финалне  енергије  на  годишњем  нивоу  - прозори  и  врата  48.2О0 

UЕЕ5т  Процена  уштеде  финалне  енергије  на  годишњем  нивоу  - таваница  0 

UFЕ5к  Процена  уштеде  финалне  енерг kiје  на  годишњем  нивоу - кров  31.935 

UРЕЅ 0  Процена  уштеде  финалне  енергије  на  годишњем  нивоу  - подови  24.345 

FEЅ  Укупна  годишња  уштеда  фнналне  енергије  јkWh/gоd] 111.215 

с  Цена  горива  за  грејање  ]djn/kWh] 9,3 

с  Цена  горива  за  грејање  (~/kWh] 0,08 

U Уштеда  [djn/god] 1.030.967 

u Уіјјтеда  ]~/8оd] 8.730 

Емисија  С02  појединици  енергије  [kgCOz/kWh] 03 

U Уштеда  С02  (tсОз/gоd] 323 
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21000 Novі  ѕad 

Evі dencіcnі  broJ Meѕec L godі na reaiіzacІJe 

..ј  
Редни  Број  

     

        

Ознаха  мере  ОП  Г4 21000 І ALJ8 ..јІ  1 

     

Средња  машинска  школа  Нови  Сад  —  Објекат  3 радионице  и  фискултурна  
сала  

vјаѕ nг k projekta 

Реконструкција  топлотне  изолације  одређених  делова  грађевинског  омотача  (нгір.: зиДови, 
Назнв  мере: 

КрОВОВИ, таванице, ТемеЈbи) и/или  замена  гiрозора  у  постојећим  стамбеним, комерцијалним  и  

зградама  јавно-услужног  сектора  

Јецначиназа  процекујединичнегодишњеуЕаЈтедефиналнеенергије : 

(Uvа!uе Uуа!uе0 .) >c HDD x 24 х  а  x (i / b)x C [kWј1/(м2хg0ф] UFEЅІ  
= 1000 

Потребни  подаци  за  процену  уLiЈтеде : 

FEЅ  =UFЕЅхА  

FЕЅ=FЕЅ1  

општина : 21оС0 Novі  Ѕad j 

Назив  финансијера  nројекта : Град  Ноеи  Сад  

Назив  и  адреса  објекта : 
Средња  ма  сасинска  ІІЈкола -објекат  зрадионице  и  фискултурна  сала , Еулевар  kparІІa  Петра  ј  38 

21000 Нови  Сзд  

Назив  и  крата  к  опис  nројекта : 

Енергетска  санација  - Термичка  изола  ци  а  фасадннх  зидова  и  те  рмичка  изола  ција  хрова . 

Термоизолација  међуспратне  конструкције  ка  негрејаном  та  вану. Замена  постојеће  дотрајале  
фасадне  браВари ]е  и  стола  рнје  ене  ргетски  ефикасном . 

Месец  и  гоцина  32 аршетка  реализације  пројекта : Aug- 

Укупна  инвестиција  за  примењену  меру  ЕЕ  (РСД): 32311.385 d і n. 

Укупна  инвестиција  за  примењену  меру  ЕЕ  (~): 273825 ~ 

Број  степен  дана  (HDDj (табеЈІа  4 у  Прилогу  3): 1679 Novі  ѕad 

Систем  грејања/ Врста  горива: 

( Cvrѕto gorіvo ( Tecno gor іvo (Ф  Gаѕсv о  gorіvo ( Bektrіcna energіJa 

Чврсто  гориво  ( с  Е Kotao 

Тип  објекта: Грејана  поврuина  објекта : 2682 

1. Болнице  и  зграде  сличне  намене : ( 2. стамбене  зграде
(% 

3. ддмииистративне  зграде, тржНи  центри, школе  - две  смене  са  вечерњим  коришћењем  

са  грејањем  током  викенда  без  грејања  током  викенда ( 

4. Школа  —једна  смена  
- 

са  грејањем  током  викенда  без  грејања  током  викенда  

Сгіозbнизидови : Z1 Z2 ZB И4 

Опис  типског  зида  - унвти  озна  ву  зида  из  одгова  рајуће  те  белв  7 или  а  у  Прилогу  

UІі aі ae і rііt вредност  коефнцијента  п  рола  за  топлоте  пре  еримвне  ме  ра  ЕЕ  ]W/ім2хКј] 15 ]5 

Uеuјавгвw Вредност  вовфицнјентз  лролвза  топлоте  после  примене  мерз  ЕЕ  ]W/ім2аКіј  04 04 

Az Укупна  поаршииа  типског  зида  на  коју  је  примењена  мера  ЕЕ  (м2 ј  13038 2407 

Прозори  и  врата: Р1 Р2 РЗ  Р4 

опистипског  зроаора  илн  врата  -уиетu ознаку  из  табеле  10 у  Прилогу  

Uea Гегјејт  Вредност  коефицијвнтз  еролаза  топлотв  пре  примвне  мвра  ЕЕ  јw/імИхкіј  40 35 15 16 

UyaІae Вредност  коефицијента  г  ролаза  топлоте  после  п  римене  мера  ср  јW/(макк)] 15 1,5 1,5 1,6 

Ар  Укупез  површина  типскиЕ  ггрозора  нз  којв  је  примењена  мера  ЕЕ  јм 2 ј  291,8 1860 256,7 2,8 
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Укупна  иннестиција  оа  примењену  меру  ЕЕ  (Рсд): 32.311.385 d і n. 

Укупна  иноестициј  а  за  примењену  меру  ЕЕ  (~): 273,825~ 

Табаница : ТI Т2 ТЗ  Т4 

Опис  тнпске  те  ее  нице  -унети  оона  ку  ио  одгова  рајуГте  тз  беле  7 ил  и  9 у  гiрилогу  

UМњ, нјј  Вредност  коефицијента  пролеае  топлоте  пре  примене  Ме  ра  ЕЕ  )W/(м1еКН  1,2 

Џјјај  јкгіке  Вредност  коефицијента  проЛаза  Топлоте  ПОСЛ  е  т  риМене  мера  ЕЕ  )W/(м2акК )1 0,4 

Ат  укупна  поершина  типске  та  еа  нице  На  КОУ  је  јг  риМењене  Мера  ЕЕ  (м1ј  27875 

Кров: К1 К2 КЗ  К4 

0пис  типсеог  кроее  - ункји  ооне  ке  но  одгоеа  рајуће  табеле  7 или  9 у  Прилогу  

Uгіјe і t Вредност  коефнцијенте  проле  оа  топлоте  пре  примене  Мере  ЕЕ  W/(м2хК) 0ј9 

Uxatueeew Вредност  коефицијента  пролааа  тогглоТе  после  примене  Мера  ЕЕ  w,(махк)ј  0ј 4 

Ак  Укупна  поерLејине  типског  кроее  не  коју  је  Примењена  мере  ЕЕ  м2  256,3 

Под: Р01 Р02 Р03 Р04 

опнстипског  Под  -унети  оакеку  ио  одгоеерајуће  табеле  7, 8 или  9 у  Прилогу  

Uібеiакігјіе  Вредносг  коефицијента  п  ролаоа  топлоте  Пре  npuMe нa Me pe LE (W/(м2хк)) 0б9 

Ueuі  екгікw Вредносг  коефицијента  гт  ролеоа  гоПлоте  поСл  е  ј  риМене  Мера  ЕЕ  (W/)м2ак )] 0,9 

Аро  Уеуггна  Поершина  типског  Пода  На  коју  је  примењена  Мера  ЕЕ  мt ј  2.828,9 

Усвојене  вредности  ноефицијента  

Корекциони  коефицијент  -а - који  узиме  у  обзир  климатску  зону  у  којој  се  зграда  налааи, а  = 1; 1 

Вредносги  корекционог  ікоефицијента  -b- koju узиме  у  обаир  сгепен  корисносги  сисТеМа  Греја  ња  и  Тип  иоаора  енергије  

(тебеле  5 у  Прилогу  з) 
0,68 

 

Вредности  корекционог  коефицијента  -с- који  узима  у  о6зир  експлоатационо  ограничење  (табела  б  у  Прилогу  З ) 0,80 

 

UFEЅz Процена  уштеде  финалне  енерГије  на  годиuјњем  нивоу  - спојbни  зидови  122.671 

UFEЅp Процена  уlЈЈтеде  финалне  енергије  на  годишњем  нивоу  - прозори  и  врата  83.320 

UFЕЅт  Процена  уiзтеде  финалне  енергије  на  годишњем  ни8оу  - таваница  160.248 

UFEЅK Процена  уштеде  финалне  енергије  на  годишњем  нивоу  крон  10.275 

UFЕЅ 0  Процена  уштеде  финалне  енерГије  на  годишњем  нивоу  - поДоВи  0 

ГЕЅ  Укупна  годишња  уштеда  финалне  енергије  [kWh/godJ 376.515 

с  Цена  горива  за  грејање  [d і n/kwh] 8,4 

с  Цена  горива  за  грејање  [~/kWh] 007 

u Уштеда  [d і n/god] 3.170.253 

u Уштеда  [~/god[ 26.845 

Емисија  С02  по  једиuици  енергије  [kgс01/kWh ј  0,3 

U Уштеда  С02 [tс02/gоd] 10,2 
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UFEЅ, — 
(Uvа!іtе ,, - Uуаіше1 ,) x HDD 24 а  x (i / b)x c 

FEЅ  = UFЕЅ  x A І  

FЕЅ=FЕЅ  
[kWјж!(м2хgоd)] 

1000 

ОШ  T Жарко  3рењанин , Нови  Сад  

Vі aѕn і k projekta 

( Mі nіѕtarѕtvo 

( Opѕtі na 

        

 

ј  21000 Novі  Ѕad 

Ev іdencІon і  broJ 

  

Meѕec i godіna reaiіzacіje 

т  

 

    

Редни  5р0і  

     

   

21000 

  

1 Ознака  Мере: 

 

ОП  Г4 Ju І  

 

        

Реконструкција  топлотне  изалације  одређених  делова  грађевинскогомотача  (нпр.: зидави, 
Назив  мере

кровови, таванице, темеди ) и/или  замена  прозора  у  постојећим  стамбеним, комерцијалним  и  

зградамајавно -услужног  ceіnopa 

Јецначиназа  проценујединичнегодишњеуштедефиналнеенергије : 

потребни  подациза  проценууштеде : 

Опіјјтина : 21000 Novі  Ѕad 

Називфинансијера  пројекта ; ГрадНовиСад  

Нази8 и  адреса  објекта : ош  Жарко  Зрењанин, Буле  ва  р  деспота  Стефа  на  8, 21000 Нови д  

Назив  и  кратах  оггис -пројента : 
Енергетска  са  на  ција  - Термичка  изола  ци  а  фа  садних  зидова . 3а  мена  постојеће  дотрајале  фасадне  

. 
бра  Ва  рије  и  стола  рије  енергетоки  ефика  сном . 

Месец  и  година  занршетка  реализације  прој  екта : J U І - 

Укупна  инаестиција  за  примењену  меру  ЕЕ  (РСД}: 49.006.580 d і ri. 

Укупна  инвестиција  за  примењену  меру  ЕЕ  (~ ј : 415,Зl0~ 

Број  степен  дана  (НОО ) јтабела  4 y npuіі ory 3): 2.679 [ Novі  Ѕad ,,j 
Систем  грејања/ Врста  горива: 

( Cvrѕto gor Іvo (Tecno gorrvo (. Gaѕovіto gor Іvo ( 8ејdгіспа  energja 

Чврсго  гориво : ( Foc ( Kotao 

Тип  објекта : Греј  а  на  површина  објекта : 7143 

1. Болнице  и  зграде  сЈіичне  намене : Г 2. стамбене  зграде  

3. Административне  зграде ,тржни  центри, школе  - две  смене  са  вечерњим  кориu ћењем  

са  греј  ањем  током  викенда  без  Грејања  током  вихенда ( 

4. UЈкола  —једна  смена  

са  грејањем  Током  викенда  без  грејања  током  еикенда Г  

СгІо/bни  зидови: z1 Z2 ZЗ  Z4 

опнсвјпсеогзида .унетисанакуаиданаодгоеарајућеіа 6еле 7или $ уггрилоГуз  

Uuaiue ,іі  брвдност  коефицијента  т  ролааа  тогглоге  п  рв  прнменв  ме  ра  ЕЕ  ]м/јп 2хкјј  1,5 0,9 

вредносткоефицијента  гтролаза  тоnлоте  после  примене  Мвра  ЕЕ  w/јп2хкјј  0,4 0,4 

Аг  Укуена  еоерuјина  гипског  аида  на  којује  приМвњена  Мера  ЕЕ  јм1ј  2.149,0 180,0 

Прозорииврата : РІ  Р2 РЗ  Р4 

Огіис  типсеог  проаора  или  ерата  -унеіи  озне  ку  из  та  беле  10 у  Прилогу  

Uvaі ue іnіі  Вредност  коефицијента  пролаза  топлоте  і  pe тіривне  мера  ЕЕ  wјјм 2хкј ] 3,8 5,8 

U vаГаетеuv ередност  еоефнцијента  пролаза  гоплоте  nocn e n риМене  Мера  ЕЕ  јW/јм2хкј] 1,5 1,6 

А  р  Укупна  тоарајина  типских  проаора  на  које  је  п  риМвњена  Мера  ЕЕ  (м2ј  1.823,0 72,0 
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1 

0,68 

0,80 

Усвојене  вредности  ноефицијента  

Корекциони  коефицијент  -е  - који  узима  у  обзир  климатску  зону  у  којој  се  зграда  нала  зи, а  1; 

Вредносги  корекионог  коефицијента  -b- који  узима  у  обзир  оепен  корисноои  сипема  грејања  и  тип  избора  ене  ргн]е  
(табела  Ѕ  у  Прилогу  з) 

Вредности  корекционог  коефицијента  -с- који  узима  уобзир  експлоатационо  ограничење  јтабела  6 у  Прилогу  зј  

Укупна  инвестици ] а  за  примењенч  меру  ЕЕ  (Рсд): 49.006.580 d і n. 

Укупна  инвестиција  за  примењену  меру  ЕЕ  ј ~>: 415.310~ 

UFE5z Процена  уштеде  финалне  енергије  на  годишњем  нивоу  - сполни  зндови  177.491 

UГЕЅр  Процена  уштеде  финалне  енергије  на  годишњем  нивоу  - прозори  и  врата  312.4Ѕ6 

UFEЅT  Процена  уштеде  финалне  енергије  на  годишњем  нивоу  - таваница  0 

UFEЅK  Процена  уштеде  финалне  енергије  на  годишњем  нивоу - кров  0 

]JFEЅ po  Процена  уштеде  финалне  енергије  на  годишњем  нивоу - подови  0 

FEЅ  Унупна  годишња  уштеда  финајјне  енергије  [kwh/god] 489.947 

с  Цена  горива  за  грејање  [d і n/kWh] 9,3 

с  Цена  гориВа  за  грејање  [~/kwhj 008 

u Уојтеда  [d і n/god] 4.541.808 

u Уuјтеда  [~/god] 38,461 

Емисија  С02  појединици  енергије  ј kgсоз/КWh] 0,3 

U Уштеда  С02  [tсоз/gоd ј  142,1 

замена  звора  светлости  у  јавном  осветјbењу  одтоварајућим  енергетски  
ефикасним  свети.њкама  
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vla ѕ njk proJekta 

( tdјпјѕ tаго tут  

( Opѕ ttna 

 

ј
21000 Novj ѕad 

Ev і denoon і  bгој Kіbeec і  gоЈітеа  reabacje 

0пг1 21000 ј  Oct j  

 

Редена  бре; 

Озна  еа  Мере: 

   

   

Нааек  Мере: 3
амена  извора  светлости  у  јавном  освет. ењу  

Уштеда  финалне  енергије  ј -те  групе  замењениа  свети)bки  система  јавног  осветјbење  

UFEЅ — 
( пје  Хпк јме  — рпсм  Xflh_ eіey  Х nн,) [kwh/(jedxgod)] 

1000 

Укупна  уuјтеда  финајјне  енергије  свиа  група  замењених  светиЈbки  у  систему  јавног  осаетњења  

FЕѕ=(1еІае  Xfl і, ien.i хп 1 . жпн,) 

ј =ј 1000 [kWh/god] 

потоебни  подаци  за  процену  уијтеде : 

општине : 2 1000 Novi ѕad 

Град  ноан  дад  

_j 

Назив  финансијера  пројеІпа: 

Назив  и  адреса  објекта: Јавео  осеегекое  Града  новог  сада  

Назив  и  кратак  опис  пројекта: р  еконструециј  а  ја  вне  ра  снете  - за  Мена  иааОра  сеетлоти  

Месвц  н  година  аааршетеа  раааизацнје ројекта: осt- 

Гругта  Светињки  

Огеасот  u пріЈмењену  етеру  и  - зомеенз  1.оо° жеЈ  еіеЈхсеемеје  киснои  125 W LED Рјмо  (Wj 140.000 

сеема bеезмо  сноЈе  73 W Рікнао  ]Wj 81.760 

flh_,eіci ]h(godj 4.310 

ее ,.,,е  jh/godj 4.310 

Pe ie e ]Wі  125 

fpe.i ]-І  0,12 

]-] 1.000 

pe,і e.і  jWj 73 

fpee і ..e j] 0,12 

Гіеееее,е  ј -ј  1.000 

геее,, ј -} 100 

Укупна  годишња  уштеда  финалне  енергије  FEЅ  jkwh/god І  251.014 

Укупна  инвестиција  за  прнмењену  меру  ЕЕ  (рсд): i jd і n] 26.550,000d і n. 

Укупна  инвестиција  зе  примењену  меру  ЕЕ  (~): е  ј ~] 225.ооо ~ 

цена  електричне  екергије  C ]djn/kWhj 1050 

цена  елеіетр  нчееен  ергеј  е  c ]~/kwhj 0,089 

Уштеда  U jdi n/god] 2 .638.651 

Уштеда  U І~(godj 22,з40 

Уштеда  С02  u tCOa/god] 133,04 

И8 
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