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УВОДНА РЕЧ

Стручно научна конференција ТОПС 2018 одржана је 18.05.2018. године у сарадњи
Пословног Удружења Топлане Србије и Друштва термичара Србије. Иницијатива за одржавање овог тематског скупа, који ће се бавити проблемима и решењима у производњи,
дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом у системима даљинског грејања у Републици Србији, потекла је на основу дугогодишњег заједничког рада људи из привреде и
науке, тако да је препозната потреба за даљим ближим повезивањем ова два сектора. Како
је рок за одржавање ове конференције био веома кратак, те није било времена за селектовање радова, определили смо се за избор предавача по позиву.
Циљ конференције је презентовање досадашњег рада на унапређењу свих кључних
техничких, економско-финансијских и еколошких сегмената система даљинског грејања,
указивање на проблеме, као и на примере добре праксе.
Реформе сектора система даљинског грејања поред техичке ефикасности имају за
циљ повећање ефикасности пословања ових енергетских субјеката, као и унапређење постојећег и увођење новог знања у производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном
енергијом.
За дугорочну одрживост система даљинског грејања веома је важно промишљено
прилагођавање овог енергетског сектора Републике Србије глобалним и ЕУ захтевима
везаним за заштиту планете. Повећање трошкова по овом основу може повећати цену топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца и уједно лимитирати даљи развој сектора.
Веома важан услов одрживог развоја система даљинског грејања је одговарајућа
дугорочна политика цена која је у надлежности локалних самоуправа.
У име програмског одбора и своје лично име посебно се захваљујем свим ауторима
радова на уложеном труду и времену.
Уредник
Милован Лечић
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ТОПЛАНЕ КАО ОБВЕЗНИЦИ СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКОГ
МЕНАЏМЕНТА
Проф. др Милош Бањац
Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, Србија
mbanjac@mas.bg.ac.rs
РЕЗИМЕ
Ради реализације стратешки зацртаних циљева и испуњења међународно преузетих обавеза
у обаласти ефикасног коршћења енергије, Министарство рударства и енергетике је
припремило, а Народна скупштина Републике Србије је 15. марта 2013. године усвојила је
Закон о ефикасном коришћењу енергије. Као механизам који на систематизван начин прати
коришћење енергије у Србији, установе процеси њеног нерационалог коришћења, спроведу
мере за њихово отклањање и тако остваре уштеде енергије, овим законом упостављен је
Систем енергетског менаџмента. Обвезници овог Система су сви „велики потрошачи
енергије“ и јавни сектор. Како се према прописаном критеријуму под „велики потрошачи
енергије“ подраумевају сва привредна друштва, јавна и јавна комуналана предузећа која
троше више од 2500 toe/годишње, то се у обухвату овог Система, као његови обвезници,
нашло и 21 јавно комунално предузеће које се бави делатностима даљинског грејања.
У овом раду је ради појашњења одреби из закона и пратећих подзакоских аката,
представљен концепт СЕМ-а и детаљно описане обавезе које имају јавно комунална
предузећа као његови обвезници.
Кључне речи: систем енергетског менаџмента; топлане; енергетска ефикасност;
енергетски менаџери;
1 УВОД
У области енергетске ефикасности, а у складу стратешким циљевима Европске уније,
Одлуком Министарског савета Енергетске заједнице од 18. децембра 2009. године,
Република Србија је преузела обавезу примене Директиве 2006/32/ЕЦ о енергетској
ефикасности код крајњих корисника и енергетским услугама [1]. На основу те Одлуке,
Република Србија је преузела обавезу да у периоду од 2010. до 2018. године смањи
потрошњу финалне енергије за 9% у односу на потрошњу финалне енергије у 2008. години,
тј. да до 2018. Године оствари уштеду финалне енергије од 0,7524 Mtoe.
Са циљем да реализује стратешке циљеве и испуни преузете међународне обавезе у вези
смањења потрошње финалне енергије, Минстарство рударства и енергетике је припремило а
Народна скупштина Републике Србије је 15. марта 2013. године усвојила Закон о ефикасном
коришћењу енергије [2].
Поред испуњавања захева у вези преншења одредаба Директиве 2006/32/ЕЦ, у Закону су у
потпуности пренете одребе Директиве 2010/30/ЕУ [3] и делимично одребе Директиве
2010/31/ЕУ [4]. Од посебног значаја је да за спровођење одредби ових директива, као и
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читавог низа других мера и активности којима се могу остварити уштеде енергије и у другим
енергетским секторима, а не само у сектору финалне потрошње енергије, поред других мера,
овај закон предвидео и озаконио увођење сасвим аутохтоног Система енергетског
менаџмента (СЕМ).
2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СЕМ У СРБИЈИ
СЕМ обухвата широк скуп регулаторних, организационих мера и активности које у оквирима
својих овлашћења утврђују и спроводе субјекти овог система: Влада, Mинистарство
рударства и енергетике, обвезници СЕМ-а, енергетски менаџери и овлашћени енергетски
саветници. Овим се Системом, кроз организовано праћење свих процеса у ланцу
трансформације енергије, њихово сагледавање и анализу са аспекта различитих
квантитативних и квалитативних параметара, стварају услови за идентификацију енергетски
најслабијих карика и за предузимање одговарајућих мера и активности за њихово
отклањање.
Влада Републике Србије. Иако по хијерархијском нивоу највиша позиција у овом систему
припада Влади РС, главну оперативну улогу у функционисању СЕМ-а на страни државе ипак
има Министарство рударства и енергетике. Разлог за то лежи у чињеници да Влада као
субјект система енергетског менаџмента само на предлог Министарства доноси прописе у
области ефикасног коришћења енергије.

Слика 1 Шематски приказ СЕМ-а у Србији
Министарство рударства и енергетике. Истовремно са улогом да припрема законе и
подзаконска акта у циљу успостављања СЕМ-а, Министарство рударства и енергетике прати
и управља функционисањем и ради на даљем развоју и унапређењу целог СЕМ-а.
Процес праћења СЕМ-а Министарство остварује прикупљњем тзв. годишњих извештаја
обвезника система енергетског менаџмента. Ове извештаје припремају обвезници СЕМ-а
једном годишње, достављају Министарству. На тај начин обвезници система обавештавју
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Министрство о потрошњи енергије, плановима и резултатима споведених мера енергетске
ефикасноси. Са друге стране, Министарство помоћу формиране базе података СЕМ-а,
систематизује, сагледавава и анализира прикупљене податке израчунавањем различитих
квантитативних и квалитативне индикатора енергетске ефикасности. На тај начин,
Министрство је могућности да идентификује енергетски најслабије карике у ланцу
енегетских трансформаија и упути обвезнике на предузимање одговарајућих мера и
активности за њихово отклањање. Такође, анализом извештаја и пражењем података о
потрошњи енергије Минисраство добија потребне информације које могу да послуже за
унапређења рада и креирање даљег развоја СЕМ-а.
Такође, Министарство, посредством енергетсих инспектора који врше инспекцијске провере
података из годишњих извештаја обвезника система енергетског менаџмента, врши контролу
рада енергетских менаџера и испуњавања обавеза обвезника СЕМ-а.
Обвезници СЕМ-а. Најважнију улогу у СЕМ-у, као главни носиоци и реализатори мера и
активности који ће допринети уштеди енергије имају његови обвезници. Обвезници СЕМ-а
су [2]:
A. Привредна друштва
A.1. привредна друштва са претежном делатношћу у производном сектору – индустријска
постројења - уколико на најмање једној локацији остварују укупну годишњу
потрошњу примарне енергије већу од 2500 ten [5],
A.2. привредна друштва са претежном делатношћу у сектору трговине и услуга – објекти уколико на најмање једној локацији остварују укупну годишњу потрошњу примарне
енергије већу од 1000 ten [5]
A.3. привредна друштва чија је претежна делатност у производном сектору, која не
спадају у обвезнике система А.1, а поседују објекте који у збиру остварују укупну
годишњу потрошњу примарне енергије већу од 1000 ten [5]
B. Органи управе и јавне службе
B.1. органи јединица локалне самоуправе са више од 20000 становника са свим објектима
за које јединица локалне самоуправе плаћа трошкове енергије
B.2. органи државне управе, други органи Републике Србије и органи аутономне
покрајине са објектима за које плаћају трошкове енергије, чија је појединачна
површина већа од 2000 m2 [5]
- уколико су одржавање и инвестиционо-технички послови поверени посебном
органу или организацији РС, односно аутономне покрајине, тај орган, односно
организација постаје Обвезник система
B.3. друге јавне службе, као појединачни Обвезници система:
B.3.1. установе које обављају делатности у области образовања, науке, културе,
здравствене заштите и др, уколико на најмање једној локацији користе објекте
у којима остварују укупну годишњу потрошњу примарне енергије већу од 1000
ten,
B.3.2. предузећа као јавне службе која обављају делатности у области: ПТТ
саобраћаја, енергетике, путева, комуналних услуга и другим областима,
уколико на најмање једној локацији користе објекте, остварују укупну
годишњу потрошњу примарне енергије већу од 2500 ten
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Енергетски манаџери. Иако су обвезници СЕМ-а привредна друштва, ЈЛС, органи државне
управе и друге органе, установе и предузећа као јавне службе, и њима прописује обавезе
везане за уштеду енергије, стварни носиоци активности којима ће реализовати ове обавезе
обвезника СЕМ-а јесу енергетски менаџери. Активности енергетских менаџера односе на
прикупљње и анализу податка о коришћењу енергије, изради годишњег извештаја о
потрошњи енергије и оствареним циљевима уштеде енергије, припреми планских
докумената у вези са унапређењем енергетске ефикасности: програма и плана енергетске
ефикасности, предлагању, спровођењу и надзору над спровођењем мера енергетске
ефикасности.
Због различитости енергетске инфраструкуре, организационих, структуре енегетких система
обвезника СЕМ-а, у којима енергтски менаџери треба да спроводе ове активности, СЕМ је
предвиђено да постоје три врсте ових менаџера:
- енергетски менаџер за област индустријске енергетике
- енергетски менаџер за област енергетике зграда
- енергетски менаџер за област општинске енергетике
Ангажовање енергетских манаџера у зависности од врсте обвезника СЕМ-а приказано је је у
табели 1.
Табела 1. Ангажовање енергетскх манаџера у зависности од врсте обвезника
Врста ЕМ

Привредна друштва
Производни сектор

Област
индустријске
енергетике
Област
енергетике
зграда
Област
општинске
енергетике

Органи управе и јавне службе

Сектор трговине
и услуга

Органи ЈЛС

Органи РС и
АП

локација

локација

локација

објекат

Јавне службе
Установе
ЈК и ЈКП
локација

објекат

Овлашћени енергетски саветници. Улогу додатне стручне помоћи енергетским
менаџерима и процену стања обвезника у смислу испуњавања обавеза енергетске
ефикасности обвезника СЕМ имају овлашћени енергетски саветници. Енергетски саветници
ову своју улогу обављају спровођењем, по прописаној методологији периодичних
енергетских прегледа обвезника СЕМ-а. Обвезници из индустријског сектора и јавних и
јавно комуналних предузећа имају обавезу да периодичне енергетске прегледе спроведе на
сваких пет година, а обвезници система комерцијалног јавног сектора, за објекте обухваћене
СЕМ-ом, на сваких десет година.
Организација за обуку енерегетских менаџера и овлашћених енергетских саветника. Да
би енергетски менаџери и енергетки саветници били способни да спроводе СЕМ-ом
пропиасне активности, потребно је да поседују одговарајућа стручна знања. У сврху њхове
обуке и припреме за спровођење ових активности за потребе СЕМ-а, основана је
Организације за обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника. Ова
организација ради у оквиру Машинског факутета Унивезитета у Београду, а у чијим је
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просторима у сврху квалитетног спровођења практичног дела обуке за енергске менаџере
формирана је Лабораторија за практичну обуку енегетских менаџера1, приказана на слци 2.
Због већ споменутих битних организационих и струкурних и енегетских различитости
система обвезника СЕМ-а, проистекла је потреба за различитим потребним знањима
енергстких менаџера. Због тога се у складу са предвиђеним врстама енергетских менаџера,
спроводе три различита курса обуке за енегетске менаџере.
- За потребе привредних субјеката (привредних друштава и предузећа као јавних
служби) чија је претежна делатност у производном сектору (индустрија), као и ЈП и
ЈКП предвиђена је обука за енергетске менаџере за област индустријске енергетике;
- за органе управе ЈЛС као обвезнике система и органе управе и јавне службе из јавног
сектора као обвезнике система (државни органи, други органи Републике Србије,
органи аутономне покрајине), предвиђена је обука за енергетске менаџере за област
општинске енергетике;
- за обвезнике система из комерцијалног сектора (пословне зграде, тржни центри) и
обвезнике система из јавног сектора као појединачне обвезнике система - установе
које користе објекте у јавној својини (школе, болнице, спортски центри и др.)
предвиђена је обука за енергетске менаџере у области енергетике зграда.

Слика 2. Лабораторија за практичну обуку енегетских менаџера
3 ТОПЛАНЕ КАО ОБВЕЗНИЦИ СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕТА
У Србији, узимајући у обзир и територију Аутономне Покрајине Косово и Метохија, системи
даљинског грејања, тзв. топлане постоје 58 јединица локалне самоуправе. У овом градовима
и општима послује укупно 61 јавно или јавно комунално предузеће или привредно друштво
која се баве делатностима производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом.
Лабораторијску опрему и мерне инструменте неопходне за практичну обуку енергетских менаџера, донирала
је ЈИЦА у оквиру пројекта „Помоћ за унапређивање система енергетског менаџмента у свим секторима
потрошње енергије у Републици Србији”

1
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Осим у случају Крагујевца, Баточине, Гроцке, Нове Варши, Енергетике у Земуну и Миранко
у Крушевцу који послују као друштва са ограниченом одговорнишћу, сви остали системи
даљинског грејања организовани су као јавна или јавно комунална предузећа.
Без обзира на врсту организације, дакле да ли су организовани као привредна друштва или
као јавна или јавно комунана предузећа, ова привредна друштва односно предузећа, постају
обвезници Система енергетског уклико троше више од 2500 toe примарне енегије. Према
подацима са којима располаже Минисртство рударства и енергетике, овај праг потрошње
примарене енергије редовно прелази 21 топлана и то у: Београду, Новом Саду, Крагујевацу,
Нишу, Крушевацу, Бору, Панчеву, Зрењанину, Краљеву, Суботици, Ужицу, Шабацу,
Јагодини, Чачаку, Лесковацу, Ваљеву, Кикинди, Пироту, Сомбору, Лозници и Трстенику,
док топлане у Зајечару, Врању и Кладово овај праг прелазе у зависности од грејене сезоне.
На слици 3 приказана је потрошња примарене енергије у 30 највећих топлана у Србији. У тој
години, потрошња енергије у 21 топлани, која обвезници Система енергетског менаџмента
износила је 95,37% од укупно потрошене енергије у топланама.

Слика 3. Годишња потрошња примарене енергије у 30 највећих топлана у Србији
4 ОБАВЕЗЕ ТОПЛАНА КАО ОБВЕЗНИКА СЕМ
Обавезе топлана обвезника СЕМ-а, истоветна су свим другим обвезницима – привредним
друштвима или јавним или јавно комуналним предузећима - који су постали обвезници
према критеријуму остварене укупне годишње потрошње примарне енергије веће од 2500 ten
[5], а то је да [2]:
A) у свакој од наредних 5 године уштеде 1% укупне потрошње примарне енергије. Ова
обавеза обвезнка СЕМ-а назива се годишњи циљ уштеде енергије
Б) у прописаном формату израде и до 31. марта текуће, а за претходну годину,
Министраству доставе Годишњи извештај о потрошњи енергије и оствареним
уштедама
В) израде и доставе Минстарству Програм и План енергетске ефикасности
Г) именују енергетског менаџера
Д) ангажује енергеске саветнике да једном у 5 година спроводе обавезне енергетске
прегледе
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Ђ) спроводи мере за ефикасно коришћење енергије.
А) Годишњи циљ уштеде енергије. Обавеза испуњавања годишњег циља уштеде 1% укупне
потрошње примарне енергије, за топлане као обвезника СЕМ-а, односи се на за сваку
локацију посебно.
Б) Годишњи извештај о потрошњи енергије и оствареним уштедама јесте плански
документ који доноси обвезник система енергетског менаџмента о планираном начину
остваривања и величини планираног циља уштеде енергије, за период од најмање три године.
Формат извештаја прописан Правилником о обрасцу годишњег извештаја [6]. У скаладу са
овим правилником постоје два прописана модела - обрасца годишњег извештаја дата у
форми ексел фајла (еxцел филе), и то:
• Образац 1 – Годишњи извештај о остваривању циљева уштеде енергије за привредна
друштва чија је претежна делатност у производном сектору и сектору трговине и
услуга.
• Образац 2 – Годишњи извештај о остваривању циљева уштеде енергије за јединице
локалне самоуправе, органе Републике Србије и органе Аутономне Покрајине.
Топлане као обвезници СЕМ-а припремају и достављају Годишњи извештај на Обрасцу 1.
Годишњи извештај који се подноси на Обрасцу 1 садржи:
1) Основне информације о обвезнику СЕМ-а,
2) Основне информације о локацији,
3) Годишњу потрошњу енергије и воде на локацији, по сваком енергенту;
4) Списак опреме/уређаја највећих потрошача енергије (>80 %), који садржи:
• Назив опреме/уређаја
• Кратак опис опреме/уређаја (номинални параметри - нпр. снага, притисак,
температура, проток, напор...)
• Просечан степен оптерећења у раду
• Статус опреме/уређаја (нова, ремонтована или демонтирана),
5) Табеларни преглед годишње потрошње примарне енергије у периоду од увођења
СЕМ-а,
6) Табеларни преглед енергетских индикатора по годинама у периоду од увођења СЕМа,
7) Табелу за самооцењивање достигнутог нивоа СЕМ,
8) Кратке информације о најважнијим мерама и активностима предвиђеним у
средњорочном и дугорочним плану (мере које не захтевају финансијска улагања и
мере које захтевају финансијска улагања са очекиваном вредношћу инвестиције и
очекиваним ефекатом уштеде примарне енергије),
9) Информације о промени претходног годишњег плана (процес/опрема, мере које су
планиране а нису спроведене, мере које су спроведене а нису планиране са
образложењем).
В) Програм енергетске ефикасности јесте плански документ који доноси обвезник система
енергетског менаџмента о планираном начину остваривања и величини планираног циља
уштеде енергије, за период од најмање три године. Формат овог Програма прописан је
чланом 11 Закона о ефикасном коришћењу енергије и он треба да садржи нарочито:
1) планирани циљ уштеде енергије,
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2) преглед и процену годишњих енергетских потреба и анализу постојећег енергетског
стања
3) предлог мера и активности које ће обезбедити ефикасно коришћење енергије;
4) носиоце и рокове реализације предложених мера;
5) рокове и процену очекиваних резултата сваке од мера којима се предвиђа
остваривање планираног циља;
6) финансијске инструменте (изворе и начин обезбеђивања средстава) предвиђене за
спровођење планираних мера и активности.
Г) План енергетске ефикасности обвезника система енергетског менаџмента јесте плански
документ са мерама и активностима којим обвезници система енергетског менаџмента
планирају да спроведу програм енергетске ефикасности. План енергетске ефикасности који
доноси обвезник СЕМ-а. Овај План, који детаљније разрађује мере и активности из Програм
енергетске ефикасности, доноси се на период од једне године. Формат овог Плана прописан
је члaном 12 Закона о ефикасном коришћењу енергије и он треба да садржи нарочито:
1) мере и активности којима се предвиђа ефикасно коришћење енергије,
2) носиоце и рокове за спровођење планираних активности,
3) очекиване резултате за сваку од мера, односно активности, финансијске инструменте
(изворе и начин обезбеђивања) предвиђене за спровођење планираних мера.
Д) Именовање енергетског менаџера. Закон о ефикасном коришћењу енергије у члану 18,
прописује обавезу именовања потребог броја енергетских менаџера од стране обвезнка СЕМа, а рок за именовање, 16. јуни 2017. године Правилником о условима за именовање
енергетских менаџера [7].
Законом о ефикасном коришћењу енергије, чланом 19, прописано је да послове енергетског
менаџера може да обавља само лице које има лиценцу за обављање послова енергетског
менаџера. Лиценцу за обављање послова енергетског менаџера издаје Министар. Лиценца за
обављање послова енергетског менаџера може се издати лицу које:
1) има уверење о положеном испиту за обављање послова енергетског менаџера;
2) има три године радног искуства у струци;
3) поднесе захтев за издавање лиценце енергетског менаџера Министарству.
Законом о ефикасном коришћењу енергије, чланом 20, прописано је да се уверење о
положеном испиту за обављање послова енергетског менаџера издаје лицу које је положило
испит за енергетског менаџера, а да испит за обављање послова енергетског менаџера може
полагати лице које:
1) има најмање стечено високо образовање првог степена академских студија у области
техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (европски систем преноса бодова)
и има потврду о завршеној обуци за полагање испита за енергетског менаџера; или
2) има стечено високо образовање другог степена академских студија на мастер
академским студијама у образовно-научним областима машинства, електротехнике
или технологије.
Потврда о завршеној обуци за полагање испита за енергетског менаџера издаје Организација
за обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника, а након што је лице
успешно завршило одговарајућу обуку.
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Решењем Минстра [8]., Машински факултет Универзитета у Београду, на период од 4 године
постао је Овшћена организација за обављање послова обуке енергетских менаџера и
овлашћених енергетских саветника.
Садржај програма обуке и начину њеног спровођења за сваку врсту енергетског менаџера
прописан је Правилником о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског
менаџера [9]. Процедура добјања лиценце приказана је на слици 3.

Слика 4. Процедура добјања лиценце за енергетског менаџера
Е) Спровођење периодичних енергетских прегледа. Обвезник СЕМ-а, према Закону о
ефикасном коришћењу енергије, дужан је да обезбеди спровођење енергетских прегледа
најмање једном у пет година. У случају Обвезник СЕМ-а, ове енергетске прегледе може да
обавља искључиво овлашћени енергетски саветник као правно лице. По извршеном
енергетском прегледу, овлашћени енергетски саветник подноси одговарјући извештај
обвезнику СЕМ-а и Министрству рударства и енергетике.
5 ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏЕРИ ЗА ОБЛАСТ ИНДУСТРИЈСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ
Као што је већ наведено, обуке за енергетске менаџере обавављају се у оквиру Организације
за обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника. Циљ ових обука је да
полазнике обуке оспособи да знају да обављају послове енергетских менаџера, тј. да науче
како да испуњавају обавезе обвезника СЕМ-а.
Да би енегетски менаџер за област индустријске енергетике био способан да реализује
обавезе привредних друштава или јавних или јавно комуналних предузећа, као обвезницима
СЕМ-а, а што је још важније, да препозна и спроведе мере које ће у крајњем исходу смањити
непотребну потрошњу енергије, потребно је да поседује знања како да:
 прикупља и изврши анализу енергетских података о индустријком или технолошком
процесу, карактеристикама и стању уређаја и опреме и другим потрошачима енергије,
физичким објектима и производним капацитетима,
 изради енергетки биланс привредног друштва или јавних или јавно комуналних
предузећа, а на основу извршеног прегледа стања и прикупљених података о
потрошњи енергије.
 Идентификује мере које омогућују уштеду енергије и изврши њихову економску
анализу
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учествује у поступцима набавке енергије,
у складу са форматом извештаја прописаног Правилником о обрасцу годишњег
извештаја о остваривању циљева уштеде енергије, изради Годишњи извештај о
остваривању циљева уштеде енергије,
развија и спроводи пројекте и мере за уштеду енергије, као и изврши одговарајуће
техничко и економске процене учинка ових мера,
изради Програм и План енергетске ефикасности.

Слика 5. Распоред предавања за енегетске менаџере за област индустрије
Због тога се, а у складу са Правилником о начину спровођења и садржини програма обуке за
енергетског менаџера [9], у оквиру Организације за обуку више пута током године одржавају
шестодневне обуке за енергетске менаџере за област индустријске енергетике [10]. У прва
четири дана ова обука обухвата 18 међусобно повезаних тероријских лекција, док су пети и
шести дан обуке посвећени извођењу три сета практичних вежби. Свака практична вежба,
изводи се на посебном лабораторијскома постројењу: котловско постројење са системом за
одвајање кондензата, пумпном постројењу и постројењу са компримованим ваздухом. На
слици 5, приказан је распоред предавања обука за енергетске менаџере за област индустријке
енергетике, а на слици 2 постојења у Лабораторији за практичну обуку енергетских
менаџера.
У делу предавања посвећеног раду топлана, између осталог наводе се мера модернизације,
реконструкције, санације и одржавања топлотних извора. У оквиру тог предвања, посебна
пажња посвећна је индикаторимa енергетске ефикасности система даљинског грејања,који су
и овде прeдстављени у табеламa 2, 3 и 4.

- 18 -

Стручно-научна конференција „ТОПС 2018”

Табела 2. Индикатори рнергетске ефикасности релевантни за процес производње топлоте
Индикатори енергетске ефикасности за процес производње топлоте
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Степен корисности котла - однос између произведена количине топлоте (на излазу из
котла) и енергије сагорелог (на улазу у котла)
Укупни енергетски степен корисности рада топлане I - однос произведена количине
топлоте и укупна потрошња примарне енергије
Укупни енергетски степен корисности рада топлане II - однос произведена количине
топлоте (на излазу из топлане) и укупна потрошња енергије горива
Продуктивност рада I - однос произведена количине топлоте (на излазу из топлане) и
броја запослених у топлани
Продуктивност рада II - представља однос произведена количине топлоте (на излазу
из топлане) и укупан број сати рада свих запослених у топлани
Продуктивност рада III, који представља однос годишњих трошкова за основно гориво
и произведена количине топлоте (на излазу из топлане)
Продуктивност рада IV, који представља однос годишњи приходи пословања на
основу наплате извршених услуга испоруке топлотне енергије и произведенe
количине топлоте
Потрошња воде по произведеној количини топлоте - однос потрошњe хемијски
припремљене воде и произведена количине топлоте (на излазу из топлане)

Јединица
MWh/MWh
MWh/MWh
MWh/MWh
MWh/броју
запослених
MWh/h
EUR/MWh
EUR/MWh
m3/MWh

Табела 3. Iндикатори енергетске ефикасности дистрибуције топлотне енергије
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Индикатори енергетске ефикасности дистрибуције топлотне енергије

Степен корисности система дистрибуције топлотне енергије - однос разлике количинe
топлоте предате дистрибутивном систему и количинe топлоте предата крајњим
купцима и количине топлоте предате у дистрибутивном систему
Губици топлотне енергије у систему за дистрибуцију топлотне енергије
Губици топлотне енергије по јединици дужине топловода
Продуктивност рада I, која представља однос количине топлоте предата
дистрибутивном систему и број запослених у систему за дистрибуцију топлоте
Продуктивност рада II, који представља однос годишњи приходи пословања на основу
наплате извршених услуга и број запослених у систему за дистрибуцију топлоте
Потрошња електричне енергије по јединици дужине топловода
Потрошња електричне енергије у односу на количина топлоте предата крајњим
купцима
Потрошња електричне енергије у односу на квадратни метар грејаног простора
Губици воде по јединици дужине топловода
Губици воде сведени на количине топлоте предате крајњим купцима

Јединица
MWh/MWh
%
MWh/km
MWh/броју
запослених
EUR/ броју
запослених
MWh/km
MWh/MWh
MWh/m2
m3/km
m3/MWh

Табела 4. Интегрални индикатори enергетске ефикасности система даљинског грејања
Интегрални индикатори енергетске ефикасности система даљниског грејања
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Нормализована годишња потрошња енергије енергента (горива) сведена на квадратни
метар грејане површине
Нормализована годишња потрошња примарне енергије (енергија горива, електрична
енергија и др. енергената) сведену на квадратни метар грејане површине
Нормализована годишња потрошња примарне енергије (енергија горива, електрична
енергија и др. енергената) сведену на квадратни метар грејане површине
Продуктивност рада I, који представља однос количине топлоте предате крајњим
купцима и броја запослених у топлани
Продуктивност рада II, који представља однос произведена количине топлоте предате
крајњим купцима и укупног броја сати рада свих запослених у топлани
Продуктивност рада IV, који представља однос годишњег приходи пословања на основу
наплате извршених услуга испоруке топлотне енергије и произведена количине топлоте
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MWh/m2
MWh/m2
MWh/m2
MWh/ броју
запослених
MWh/h
EUR/MWh
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6 ЗАКЉУЧАК
Систем енергетског менаџмента представља кључни механизам за реализацију планираних
циљева уштеде енергије и њено ефикасније коришћење у Србији. У обухвату овог Система,
као његови обвезници, тренутно се налази 21 јавно или јавно комунално предузеће које се
бави делатностима даљинског грејања. Због своје техничке и организационе специфичности,
као и директне повезаности потрошње енергије у завсности са климатским условима,
додатно је неопходно развити посебан приступ овој врсти обвезника СЕМ-а, како у обукама
одговарјућих енергетских менаџера, тако и начину праћења и извештања о потрошњи
енергије и резултатима спроведених мера енергетске ефикасности. Истовремено, од ових
обвезника СЕМ-а, као великих потрошача енергије, али и обвезника са великим
потенцијалом за уштеду енерије, очекује се значајан допринос у остваривању општег
националног циља ушеде енергије.
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ЕФИКАСНОСТ ТРАНСПОРТА ТОПЛОТЕ У СИСТЕМИМА
ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
Владимир Стевановић,
Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, Србија
vstevanovic@mas.bg.ac.rs
РЕЗИМЕ
Хидраулички и термички услови транспорта топлоте у цевним мрежама система
даљинског грејања у стационарним и прелазним условима погона имају значајан утицај на
енергетску ефикасност снабдевања потрошача топлотом. У раду се приказују индикатори
ефикасности транспорта топлоте у системима даљинског грејања, као и методе које
омогућавају повећање ове енергетске ефикасности. У циљу остваривања енергетски
ефикасног транспорта топлоте у системима даљинског грејања потребно је обезбедити
захтевану снагу потрошње топлоте уз минимални напор циркулационих пумпи, односно
минимална пригушења протока топле воде. Такође, потребно је ускладити снагу извора
топлоте са динамиком потрошње у прелазним условима, који настају при промени спољне
температуре и брзине ветра, при покретању и заустављању погона и промени захтеване
снаге потрошње. На примеру реалног система даљинског грејања се показују хидраулички и
прелазни термички услови транспорта топлоте и методе за повећање енергетске
ефикасности транспорта.
Кључне речи: даљинско грејање; дистрибуција; ефикасност; симулација;
1. УВОД
Системи даљинског грејања могу обезбедити енергетски ефикасно, економично и еколошки
прихватљиво снабдевање топлотом у насељеним местима. Неке од основних предности
система даљинског грејања су укључивање спрегнуте производње топлоте и електричне
енергије (когенерација) и коришћење и акумулација топлоте из различитих локалних извора,
као што су отпадна топлота из индустрије, геотермална енергија или сунчева енергија за
загревање санитарне топле воде. На тај начин могу значајно допринети и смањењу емисије
угљен диоксида. Стога топловодне цевне мреже система даљинског грејања постају
неопходни део инфрастуктуре насеља, поред водовода, канализације и путева.
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Даљинско грејање обезбеђује око 12% топлоте за домаћинства и пословне објекте у
Европској унији (ЕУ), док у земљама на северу, истоку и централном делу ЕУ преко 50%
топлоте за грејање се обезбеђује даљинским грејањем. У просеку, у овим европским земљама
се више од 80% топлоте из система даљинског грејања обезбеђује когенерацијом,
коришћењем обновљиве енергије и отпадне топлоте из индустрије [1]. У Србији
инсталисана снага извора топлоте у топланама износи око 6100 MWth, дужина канала са
цевима топловодних мрежа је око 2100 km, а број топлотно-размењивачких подстаница код
потрошача је око 20600 [2]. У поређењу са европским земљама са развијеним системима
даљинског грејања, неповољна карактеристика даљинског грејања у Србији је велики удео
комерцијалних фосилних горива у производњи топлоте, око 90%, са уделом природног гаса
око 64%.
У циљу постизања веће ефикасности снабдевања потрошача топлотом, потребно је
оптимизирати различите пројектне и термохидрауличке погонске параметре система
даљинског грејања, као што су пречник топлодалековода, температура и проток воде, напор
пумпи, прелазни режими рада топловода и друго. Неки примери су овде наведени:
- При пројектовању система даљинског грејања, потребно је анализирати низ
хидрауличких услова погона у циљу обезбеђења сигурног погона и потребног протока
топле воде до топлотно-размењивачких подстаница код свих потрошача. Притисак
воде у цевоводу већи од максимално дозвољеног може довести до нарушавања
интегритета структуре цевовода, вентила, арматуре и друге опреме, док притисак
мањи од минимално дозвољеног може довести до кавитације. Велике брзине воде
могу довести до вибрације цевовода и хидрауличког удара у прелазним режимима или
при деловању заштите. Напор пумпи треба да обезбеди довољан проток топле воде,
али напор већи од минимално потребног ће довести до већег пригушивања протока
регулационим вентилима у топлотно-размењивачким подстаницама код потрошача,
што онда доводи до непотребних енергетских губитака.
- При престанку снабдевања делова система даљинског грејања или успостављању
нових линија снабдевања у поремећеним условима погона, неопходно је одредити
термохидрауличке услове расподеле протока и притиска у новој конфигурацији
дистрибутивне мреже.
- Прикључење нових потрошача, ревитализација старе мреже и промена геометрије
цевовода и конфигурације мреже при реконструкцијама захтевају термохидрауличке
прорачуне и оптимизацију рада система.
- Један од важних поступака за повећање енергетске ефикасности снабдевања
потрошача топлотом у оквиру система даљинског грејања је оптимизација прелазних
режима. До прелазних режима у раду топловода долази услед промене спољне
температуре ваздуха, промене брзине ветра, променљиве потрошње санитарне топле
воде у системима који је обезбеђују, као и при заустављању или покретању испоруке
топлоте. На ефикасност снабдевања топлотом у прелазним режимима утичу
временска усклађеност промене снаге топлотног извора сходно захтевима потрошача,
потребни временски интервал за транспорт топлоте од извора до појединих топлотних
подстаница, акумулација топлоте у оквиру цевне мреже и губици топлоте у околину.
С обзиром на сложеност топловодних мрежа, динамичке промене потрошње и
карактеристике процеса транспорта топлоте, предвиђање прелазних режима је могуће
применом одговарајућих нумеричких модела и компјутерских програма.
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У овом раду су приказани степени корисности транспорта топлоте у иностраним и домаћим
системима даљинског грејања. На примеру реалног система даљинског грејања показане су
прорачунске методе које обезбеђују подлоге за вођење погона система и обезбеђење
ефикасног транспорта. Указује се на потребу регулације рада циркулационих пумпи у циљу
обезбеђења потребног протока уз минимални напор пумпи, односно минимална пригушења
протока топле воде. Анализом прелазних режима у систему топловода, показана је динамика
простирања температурних таласа и указује се на могућност повећања енергетске
ефиксаности транспорта топлоте у прелазним режимима.
2. ИНДИКАТОРИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ТРАНСПОРТА ТОПЛОТЕ
Степен корисности система за пренос и дистрибуцију топлотне енергије ( η PDT ) је однос
топлотне енергије која се у току грејне сезоне из система за дистрибуцију топлотне енергије
преда у топлотно-размењивачке станице ( Q pred ) и топлотне енергије која се из топлотних
извора (топлане, постројења за спрегнуту производњу топлоте и електричне енергије, извори
обновљиве енергије) преда систему за дистрибуцију топлотне енергије ( Q prim )

η PDT =

Q pred

(1)

Q prim

Захтевани минимални степен корисности система за пренос и дистрибуцију топлотне
енергије одређује се у односу на годишње топлотно оптерећење по јединици дужине цевне
мреже система за пренос и дистрибуцију топлоте
ql =

Q prim

(2)

l

Ако је годишње топлотно оптерећење по јединици дужине цевне мреже система за
дистрибуцију топлотне енергије веће или једнако 2,89 MWh/(god.m), вредност захтеваног
минималног степена корисности новог система за дистрибуцију топлотне енергије je 90%,
док за реконструисане системе та вредност износи 88% [3]. Код система са мањим топлотним
оптерећењем по јединици дужине од 2,89 MWh/(god.m) захтевани минимални степен
корисности код нових система се одређује према [3]

η PDT
= 100 − 17 ql−0,5

(3)

а код реконструисаних система

η PDT= 98 − 17ql−0,5

(4)

У једначинама (3) и (4) степен корисности је одређен у %, а ql у MWh/(god.m).
Просечни губици при транспорту и дистрибуцији топлоте у системима даљинског грејања у
Србији, који су у просеку стари 30 година, износе око 16% и упоређени су са подацима за ЕУ
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земље на слици 1 [4]. У ЕУ је циљ да се губици смање испод 10% за топлотно оптерећење по
јединици дужине веће од 1,8 MWh/(god.m).
50

Ггубитак топлоте (%/god.)

40

30

20

10

0

0

1
2
3
4
5
6
7
Топлотно оптерећење по јединици дужине (MWh/(god. m))

Слика 1 Губитак топлоте у преносу и дистрибуцији у зависности од топлотног
оптерећења по јединици дужине канала топловодне мреже за 831 систем даљинсог грејања
у Немачкој, Данској, Аустрији, Финској и Швајцарској [5] (просечна вредност за Србију је
представљена тачком за 3,9 MWh/(god.m) и 16% губитка топлоте).
3.
ТЕРМОХИДРАУЛИКА
ЕФИКАСНОСТ

ТРАНСПОРТА

ТОПЛОТЕ

И

ЕНЕРГЕТСКА

3.1 Транспорт топлоте у стационарним условима
Познавање расподеле протока и притисака у мрежи система даљинског грејања у различитим
погонским условима и у целом опсегу снага производње и потрошње топлоте је неопходан
услов за ефикасан транспорт и дистрибуцију топлоте од извора до потрошача. Мреже
система даљинског грејања имају прстенасту конфигурацију и њихов хидраулички прорачун
је могућ само уколико се истовремено спроводи за све деонице мреже. Развијен је сопствени
нумерички метод за хидраулички прорачун система даљинског грејања која се може
применити на сложене мреже произвољне конфигурације [6]. Метод је заснован на
линеаризованим билансима промене притисака у оквиру прстенова мреже и итеративном
решавању коригованих протока. За разлику од стандардне Харди Крос методе, у новој
развијеној методи се при формирању биланса промене притисака за одређени прстен не
занемарује утицај корекција протока суседних прстенова. Развијени метод омогућава брзе и
ефикасне хидрауличке прорачуне на рачунару и најсложенијих мрежа које се могу јавити у
инжењерској пракси. Примењен је за прорачун хидраулике реалне топловодне мреже
приказане на слици 2. Добијено је задовољавајуће слагање срачунатих и измерених
вредности протока у свим деоницама мреже. Вредности за поједине толотно-размењивачке
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станице су упоређене у табели 1. Срачунати најмањи пад притиска је у подстаници 101 и
износи 2,7 bar, док је у другим подстаницама тај пад притиска већи од 3 bar. Минимално
потребан пад притиска у подстаници који обезбеђује довољан проток воде је 1,5 bar. Ове
вредности показују да је потребне протоке кроз подстанице и обезбеђење захтеване снаге
потрошње топлоте могуће остварити и са мањим пригушењем протока у подстаницама,
односно мањим напором пумпи. У табели 2 су дати резултати прорачуна расподеле протока
и притисака добијени са мањим порастом притиска у пумпној станици за 1 bar. Ово смањење
напора пумпи у пумпној станици доводи до годишњег смањења потрошње електричне
енергје за погон пумпи од 74 MWh, односно смањење трошкова за око 4500 евра.
3.2 Транспорт топлоте у прелазним режимима
Један од важних поступака за повећање енергетске ефикасности снабдевања потрошача
топлотом у оквиру система даљинског грејања је оптимизација прелазних режима. До
прелазних режима у раду топловода долази услед промене спољне температуре ваздуха и
брзине ветра, променљиве потрошње топле воде у системима који обезбеђују потрошну
топлу воду и при заустављању или покретању испоруке топлоте. На ефикасност снабдевања
топлотом у прелазним режимима утичу временска усклађеност промене снаге топлотног
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Слика 2 Систем даљинског грејања
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Табела 1 Поређење израчунатих и измерених вредности протока и падови притиска у
подстаницама
Број
деонице
(Слика 2)
11
35
58
101
117
151
156
160
180
206

Проток
(m3/h)
Измерени
Срачунато
0,755
0,769
5,55
5,970
2,777
3,040
9,612
10,365
12,42
13,149
7,3
7,215
7,9
8,424
12,204
11,904
6
6,300
5,74
6,300

Релативна
грешка
(%)
1,87
7,57
9,47
7,84
5,87
1,16
6,63
2,46
5,00
9,75

Пад
притиска
(bar)
4,57
3,50
4,22
2,70
4,21
3,75
3,76
3,57
3,58
3,14

Табела 2 Снабдевање потрошача са мањим напором пумпи
Број
деонице
(Слика 2)
11
35
58
101
117
151
156
160
180
206

Проток
(m3/h)
Измерени
Срачунато
0,755
0,806
5,55
6,080
2,777
2,967
9,612
9,413
12,42
12,746
7,3
7,508
7,9
8,058
12,204
12,197
6
6,519
5,74
5,677

Релативна
грешка
(%)
6,73
9,55
6,83
2,07
2,62
2,85
2,00
0,06
8,66
1,10

Пад
притиска
(bar)
3,26
2,18
2,92
1,78
2,90
2,43
2,45
2,24
2,29
1,89

извора сходно захтевима потрошача, потребни временски интервал за транспорт топлоте од
извора до појединих топлотних подстаница, акумулација топлоте у оквиру цевне мреже и
губици топлоте у околину. С обзиром на сложеност топловодних мрежа, динамичке промене
потрошње и карактеристике процеса транспорта топлоте, предвиђање прелазних режима је
једино могуће применом одговарајућих нумеричких модела и компјутерских програма.
У циљу симулације и анализе транспорта топлоте у цевним мрежама система даљинског
грејања развијен је сопствени нумерички модел и компјутерски програм [7]. Модел је
заснован на следећим билансним једначинама. Биланс енергије за једнодимензионо
нестационарно струјање гласи
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∂ ( ρ e ) ∂ ( ρ ue) ∂p
+
=− ρ gu sin θ + q&
∂t
∂t
∂t

(5)

где је укупна енергија флуидне струје одреđена са
e= h +

u2
2

(6)

Поред енергијске једначине, струјање је описано и билансом масе
∂ρ ∂ ( ρ u )
+
=
0
∂t
∂x

(7)

и билансом количине кретања
2
∂( ρu) ∂ ( ρu )
∂p
+
=
− − τ w* − ρ g sin θ
∂t
∂x
∂x

(8)

Сменом (2), (3) и (4) у (1) добија се
Dh 1 Dp
q&
=
+ uτ w* +
Dt ρ Dt
ρ

(9)

где је материјални извод одређен као
∂
D ∂
=
+u
Dt ∂t
∂x

(10)

Једначина (9) се примењује на струјања топле воде у системима даљинског грејања, као што
су стартовање постројења и кретање температурских таласа ка потрошачима, промена снаге
топлотног извора или потрошње или заустављање рада извора топлоте. За такве струјне
услове утицај промене притиска на енталпију и дисипација струјне енергије услед трења на
зидовима цевовода (први и други члан на десној страни једначине (9) следствено) могу се
занемарити у односу на промену енталпије услед хлађења или загревања флуида кроз зидове
цевовода (трећи члан на десној страни једначине 9). Стога једначина (9) прелази у
Dh q&
=
Dt ρ

(11)

Једначина (11) је парцијална диференцијална једначина хиперболичког типа. Описује
транспорт топле воде енталпије h дуж струјног канала, односно цевовода. Узимајући у обзир
физичко значење једначине (11), директан поступак њеног решавања је интеграција дуж
карактеристичног правца одређеног кретањем флуидног делића, који је у просторновременском x-t координатном систему одређен са
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dt 1
=
dx u

(12)

Овакав поступак решавања је својствен методи карактеристика, при чему се он углавном
примењује при решавању биланса количине кретања и масе дуж карактеристичних праваца
одређених простирањем таласа притиска. Сменом једначине (12) у (11) добија се
dh q&
=
dt ρ

(13)

при чему ова једначина важи под условом (12). Тотални изводи у једначини (13) се
апроксимирају коначним разликама, тако да се добија алгебарска једнакост
 q&
hi (t + ∆t ) − h=
A (t )
  ∆t
 ρ A

(14)

где индекс i означава i-ти чвор у нумеричкој мрежи представљеној на слици 3, док је А тачка
пресека карактеристичног правца и x осе у временском тренутку t. Координата xА тачке А је
одређена на основу нагиба карактеристичног правца и линеарне интерполације брзине
између чворова i и i-1 за струјање у позитивном смеру u>0, односно између чворова i и i+1 за
струјање у негативном смеру u<0. За срачунавање енталпије у чвору i у временском тренутку
t+∆t, то јест хi(t+∆t) помоћу једначине (14), потребно је познавати и енталпију у тачки А,
хА(t). За одређивање ове вредности развијен је посебан поступак, који обезбеђује нумеричку
шему вишег реда тачности и у великој мери елиминише нумеричку дифузију [7]. Наведени
поступак омогућује поуздано и ефикасно предвиђање простирања таласа енталпије у оквиру
цевне мреже система даљинског грејања.
Да би приказани поступак решавања енергијске једначине био стабилан, потребно је
ограничити временски корак интеграције помоћу такозваног Courant-овог критеријума

Слика 3 Нумеричка мрежа
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I1

J1

Ij

Ji

Jn

Im

Слика 4 Спој више цеви у чвору
 ∆x 
∆t < min  =
 , i 2,3,..., n + 1
 ui 

(15)

С обзиром да је сврха динамичког модела симулација и анализа прелазних термичких
процеса у сложеним цевним мрежама система даљинског грејања, потребно је дефинисати и
граничне услове три или више цевовода који су у споју у чвору цевне мреже. На слици 4 је
приказан спој више цеви у чвору, са пумпама и топлотно-размењивачким станицама. Са Јi (i
= 1,2,......,n) су обележене цеви у којима флуид тече ка чвору, док су са Iј (ј = 1,2,......,m)
обележене цеви којима флуид тече од чвора. Са D је обележена тачка споја, а са D' тачка
испред или иза топлотно-размењивачке станице, односно пумпе. Промена енталпије при
проласку кроз топлотно-размењивачку станицу или пумпу је одређена са ∆hЈi , односно ∆hIi .
Енталпија флуида на месту споја, D, одређена је мешањем енталпија флуида који утичу у
чвор. Једначине дуж карактеристичних праваца су:
 q&
hD ', Ji (t =
+ ∆t ) hA, Ji (t ) +   ∆t i = 1,2,......,n.
 ρ  A, Ji

(16)

Масени и енергетски биланс за утицање у спој D дају једначину:
n

hD =

∑

(h

D′, Ji

+ ∆hJ ,i )u D′, Ji AJi

i =1

n

∑
i =1

v D′, Ji
u D′, Ji AJi

(17)

v D′, Ji

где је са А означена површина проточног пресека цеви, а са ν специфична запремина флуида.
Енергетски биланс за сваку топлотно-размењивачку станицу или пумпу у цеви Iј, даје
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hD′, Ji = hD + ∆hJ ,i ,

(18)

ј = 1,2,......,m

Помоћу једначине (16) се одређује енталпија испред топлотно-размењивачке станице или
пумпе у цевима које воде флуид ка чвору, а срачунавањем (17) и затим (18) одређује се
енталпија непосредно иза размењивача топлоте или пумпе у цевима које одводе флуид.
Хидраулички прорачун је заснован на методу билансирања промене притиска по
прстеновима цевне мреже, приказаном у претходном подпоглављу 4.1.
Развијени модел за симулацију прелазних стања у дистрибутивној мрежи система даљинског
грејања је примењен за симулацију динамичких промена температура у реалном систему,
приказаном на слици 2, при промени снаге извора топлоте. Мерене су температуре у
разводним и повратним гранама у топлани и у три подстанице 117, 108 и 206 на слици 2.
Подстанице 117 и 206 су у већим стамбеним зградама, док је 108 у оквиру спортског центра.
Дужина топловода од топлане до подстанице 117 је 729 м, до 108 1615 м, а до 206 је 1718 м.
Резултати компјутерских симулација су упоређени са измереним вредностима на сликама 5 и
6. Поређење срачунатих и измерених вредности простирања температурских таласа од
топлане до три подстанице у различитим деловима мреже топовода и на различитим
растојањима од извора топлоте показује задовољавајуће слагање. Облик и амплитуде
срачунатих таласа су очувани и не долази до деформације таласа услед нумеричке дифузије.

7

Температура (оC)

6
6
5
5

Топлана, измерено
PС 117, симулација
PС 108, симулација
PС 206, симулација
PС 117, измерено
PС 108, измерено
PС 206, измерено

4
4
0

2

4
6
8
100
Време (min)
Слика 5 Поређење резултата компјутерске симулације простирања таласа температуре у
систему даљинског грејања са измереним вредностима - прелазни режим са порастом снаге
топлане
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70
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simulacija
PS B,
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PС
108,
симулација
PS C,
simulacija
PС
206,
симулација
PS
A
izmereno
PС 117 , измерено
PS B, izmereno
PС
108,
измерено
PS C
izmereno
PС 206 измерено

40
35
30
40

60

80

100

Vreme (min)
Време
(min)

120

140

160

Слика 6 Поређење резултата компјутерске симулације простирања таласа тепературе у
систему даљинског грејања са измереним вредностима - прелазни режим са смањењем
снаге топлане
На основу добијених резултата сагледава се време потребно да температурски талас пређе
растојање од топлане до најудаљенијег потрошача (у разматраном случају подстаница 108),
односно временско кашњење промене снаге потрошње у односу на промену снаге извора
топлоте. На основу ове временске константе сагледава се време када треба мењати снагу
извора да би се правовремено задовољиле потребе потрошача
Коришћењем развијеног софтвера, дефинишу се алгоритми за управљање погоном одабраног
система даљинског грејања у прелазним режимима рада. Наведени алгоритми временски
усклађују снагу топлотног извора и динамику транспорта топлоте са реалним потребама
потрошача и акумулисаном енергијом у цевном систему топловода. Примена оптималног
вођења погона топловода и извора топлоте у прелазним режимима је релативно нов метод.
До сада објављени резултати примене иностраног софтвера и оптималног вођења процеса у
прелазним режимима у оквиру система даљинског грејања у месту Hørning у Данској, који се
снабдева топлотом из топлане снаге 15 МW, показују да се остварују годишње уштеде од
60.000,00 евра [8].
4. ЗАКЉУЧАК
У раду су приказани индикатори ефикасности транспорта топлоте у системима даљинског
грејања у Србији и упоређени су са подацима за већи број система даљинског грејања у
земљама Европске Уније. Такође, анализиране су могућности повећања енергетске
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ефикасности транспорта топлоте у оквиру сложеног реалног система даљинског грејања на
основу потпуног сагледавања хидрауличких и термичких параметара цевне мреже, који се
одређују спровођењем нумеричких симулација и анализа помоћу сопствених компјутерских
програма. На основу срачунате дистрибуције протока и притиска у оквиру цевне мреже
одређује се потребни режим рада, односно потребни напор циркулационих пумпи. На основу
симулација простирања температурских таласа, сагледавају се времена потребна за
транспорт топлоте од извора до потрошача, односно добија се увид у могућност усклађивања
промене снаге топлотног извора сходно потребама потрошача.
НОМЕНКЛАТУРА
A
површина попречног пресека цевовода, m2
e
енергуја флуида, J/kg
g
гравитација, m/s2
h
специфична енталпија, J/kg
запремински топлотни флукс, W/m3
q&
p
притисак, Pa
t
време, s, min
u
брзина, m/s
v
специфична запремина, m3/kg
x
координата, m
Грчка слова
θ
угао нагиба цевовода, rad
ρ
густина, kg/m3
*
напон трења на зиду по јединици запремине флуидног тока, N/m3
τw
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ПРИМЕНА ОБНОВЉИВОГ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ СУНЦА ЗА
ДОБИЈАЊЕ ТОПЛОТЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ
У СИСТЕМУ ДАЉИНСКОГ СНАБДЕВАЊА
Милан Ристановић1, Зоран Божанић2,
Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, Србија1
ЈКП „Грејање“, Панчево2
mristanovic@mas.bg.ac.rs, zoran.bozanic@grejanje-pancevo.co.rs
РЕЗИМЕ
Даљински систем грејања Панчева је један од ретких који у свом саставу има и
систем за даљинско снабдевање енергијом и припрему топле санитарне воде. Систем
снабдевања топлотом за грејање и санитарну топлу воду у насељу Котеж 2 у Панчеву
је саграђен у периоду 1982-83. С обзиром на велику диспропорцију потреба за
топлотом током зимског и летњег периода, овакав систем је стварао значајне
губитке топлоте у току летњег периода. Конкурисањем за средства код ИПА фонда
финансираног од стране ЕУ, обезбеђена су средства за изградњу соларног поља,
тренутно највећег у Србији. Током пројектовања система примењена су нека од
иновативних решења. У раду се приказује техничко решење соларног система и
интеграција у постојећи систем даљинског грејања, као и резултати уштеде енергије
након једногодишње експлоатације система. Реализовано решење и постављена
инфраструктура је створила услове за значајно проширење новим соларним
колекторима један и по пут.
Кључне речи: даљински систем грејања; припрема санитарне топле воде; соларни
колектори;
УВОД
Даљински систем грејања Панчева је један од ретких који у свом саставу има и систем
за даљинско снабдевање енергијом и припрему топле санитарне воде. Систем
снабдевања топлотом за грејање и топлу санитарну воду у насељу Котеж 2 у Панчеву је
саграђен у периоду 1982-83. године као троцевни систем: потисна цев за грејање,
потисна цев за санитарну воду и заједничка повратна цев.
С обзиром на велику диспропорцију потреба за топлотом током зимског и летњег
периода, овакав систем је стварао значајне губитке топлоте у току летњег периода
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загревања топле санитарне воде. Вишегодишњи непокривени трошкови на систему
припреме топле санитарне воде, навели су на неопходност улагања у систем припреме
и транспорта енергије за ову намену. У 2011. години урађен је нов цевни систем за
транспорт воде за топлу санитарну воду од пластичних предизолованих флексибилних
цеви у дужини од 3km који је донео огромне уштеде у транспорту енергије. Крајем исте
2011. године конкурисано је у пројекту прекограничне сарадње са румунским градом
Лугож у оквиру ИПА фонда, финансираног од стране ЕУ. Иако је прво добијена
информација да је пројекат прошао евалуацију, након два месеца пристигло је
обавештење да тренутно за пројекат нема средстава, јер је његова вредност за оба града
била нешто мања од 900.000 евра.
Првобитно је замишљено да удео града Панчева да буде 670.000 евра са сопственим
учешћем од 15%, док је преосталих 85% требало да буде донација.
У октобру 2015. године град Панчево добија писмо од стране фонда да се изјасни
да ли је и даље заинтересован за пројекат, али овом приликом се нуди нешто мања
донација, до 77%. Осим тога, знатно је био и скраћен рок за реализацију пројекта, са са
24 на 12 месеци. Град Панчево је прихватило услове, након чега је потписан уговор.
Систем је замишљен да се постави на градском земљишту на око 150м од топлане
Котеж, слика 1.

Слика 1 Ситуациони план.
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Предвиђено је да се соларни колектори поставе на челичној конструкцији висине
до 3м како би простор испод био употребљив. Систем се састоји од 906m2 површине
колектора, распоређених у 360 панела, слика 2.
Систем ових димензија је тренутно највећи у Србији и једини који је уклопљен у
систем даљинског снабдевања топле санитарне воде.

Слика 2 Систем соларних колектора.
2 ОПИС СИСТЕМА
У току пројектовања система примењена су нека од решења за које нема сазнања
да су примењена на другим местима. Зимска производња енергије се пласира у
загревање ваздуха за сагоревање чиме се повећава степен корисности котлова за
грејање, а из система колектора добија већа енергија. Енергијом добијеном од сунца је
могуће предгрејати воду која се надокнађује у систему због губитака. Такође су у
летњем периоду две од три експанзионе посуде прилагођене за коришћење као бафери.
Осим тога, значајан бафер за смештај енергије је и сама цевоводна мрежа. У топлотним
подстаницама је предвиђено увођење још једног степена предгревања повратном водом
чији је проток регулисан.
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Слика 3 Функционална шема постројења.
Функционална шема система је приказана на слици 3. Систем се састоји од поља
соларних колектора која су повезана цевоводима. Колектори су повезани у батерије од
10 панела, док су панели међусобно паралелно повезани. По 90 панела је повезано у
један хидраулички струјни круг, који се регулише косим балансним вентилом. Укупно
је у 4 хидраулична струјна круга постављено 360 панела. У примарном хидрауличком
струјном кругу циркулише соларна течност која има тачку смрзавања на -25°С. На
излазу из сваке батерије панела постављено је мерење температуре, укупно 36 мерења,
које омогућава прецизније праћење расподеле температурског поља . Применом пумпе
са фреквентним регулатором омогућава се да, уколико на некој од 36 батерија дође до
значајнијег повећања температуре, се повећа проток и тиме спречи стагнација течности
у појединим колекторима. Уколико дође до значајнијег повећања температуре, близу
100°С, из разлога што се прикупљена топлота не предаје, предвиђено је да се трокраким
вентилом проток усмери на систем вентилатора (антистагнатори) који спречавају
стагнацију. Антистагнаторски систем се састоји од 24 вентилатора који снижавају
температуру соларног флуида до потребне границе, након чега се систем враћа у радно
стање. У зимском периоду је примењен други систем заштите, који омогућава да се
путем трокраког вентила обиђе плочасти измењивач топлоте, како не би дошло до
замрзавања флуида (техничка вода) у секундарном кругу, при температурама соларног
флуида нижим од 5°С. Кад се соларни флуид приносом сунчане енергије загреје,
трокраки вентил се пребацује у положај да усмери проток флуида ка измењивачу.
Сва опрема је смештена у изоловани контејнер који се налази испод панела како
би се смањила запремина соларне течности у цевоводу. Како је раније наглашено,
циркулацију воде у примарном кругу врши пумпа која је фреквентно регулисана и која
има другу резервну пумпу истог капацитета, слика 4. Прелаз са једне на другу пумпу се
одвија аутоматски, уколико дође до било каквог одсуства циркулације флуида. У
примарном кругу су такође уграђене експанзионе посуде, мерач протока прикупљене
топлотне енергије, посуда са резервом соларне течности и пумпом за допуну система.
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Слика 4 Пумпе размењивача топлоте примарног круга.
У секундарном кругу се налазе фреквентно регулисана пумпа и мерач енергије,
слика 5. Пумпа варира проток како би одржавала задату температуру, нпр. 60°С.
Контејнер са овом опремом је цевоводом DN100 дужине 150m повезан са
акумулацијском посудом запремина 15m3 Запремина ове посуде одабрана је према
расположивом простору у топлани Котеж и одговара само часовној производњи у
екстеремуму потрошње. Због релативно малог расположивог простора за смештај
спремника, примењено је решење да се две, од укупно три експанизоне посуде, током
летњег периода претворе системом вентила у спремнике. Овим решењем је остварена
укупна запремина у топлани Котеж од 75m3. Осим ових посуда као запремина за
смештај енергије је и запремина цевовода од 150m3, који дистрибуирају енергију до
подстаница за припрему топле санитарне воде. У топлотним подстаницама постоје
плочасти измењивачи топлоте који предају енергију потрошној води. На систему
потрошне воде постоје акумулатори топле санитарне воде чија је запремина 3-5 m3
укупне запремине 100m3.

Слика 5. Пумпе размењивача топлоте секундарног круга.
Пре уградње соларног поља температурски режим система за загревање топле
санитарне воде је био 75/45°С. Ради оптимизације рада соларног поља, режим је
промењен у 65/35°C. Ово је постигнуто тако што је у топлотним подстаницама уграђен
још један плочасти измењивач, који је постављен на ред иза главног измењивача, а чија
је улога да предгрева хладну воду из водоводног система до 38°C, а са друге стране да
што је могуће више спусти температуру повратног вода цевовода. С обзиром да је
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потрошња воде у времену врло промењива и да је могућа ситуација да у неком
тренутку уопште нема потрошње, тада би потисна вода температуре 60-65°C прошла
кроз измењиваче без одавања топлоте. Ова ситуација је врло неповољна јер подиже
температуру повратне воде и тиме значајно умањује прилив нове енергије од соларног
поља. Како би се ово спречило, уведена је управљање протока иза другог степена
измењивача. Програмабилни контролер прати температуру потрошне воде иза другог
степена измењивача и у складу са том температуром мења проток, слика 6.

Слика 6 Функционална шема подстанице.
С обзиром да су температурски режим током грејне сезоне знатно виши, принос из
соларних колектора би био занемарив. Одлучено је да се топлотна енергија, која се
може добити од сунца зими, пласира на загревање ваздуха за сагоревање. На овај начин
се због знатно нижих температурских режима добија много већа енергија. Загревањем
ваздуха за сагоревање побољшава се степен корисности котлова који греју воду за
грејање и загревање топле потрошне воде.
Осим загревања ваздуха омогућено је да се енергијом добијеном од сунца током
сезоне грејања може загревати и вода која се додаје у систем због губитака.
3 ЕСПЛОАТАЦИЈА СИСТЕМА
Соларни систем је у употреби показао добре резултате. Током дана са добром
осунчаности из система се добија 3,5 до 4 MWh топлотне енергије. Ова топлотна
енергија представља 20 до 25% потребне дневне енергије током летњег периода. С
обзиром на постојање дневних акумулатора топле санитарне воде у топлотним
подстаницама режим загревања се одвија на следећи начин:
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1. У јутарњем загревању котлом на природни гас се изврши пуњење резервоара до
температуре од 50 до 55°С, што се проверава у диспечерском центру система
даљинског надзора и управљања. Углавном се ово загревање заврши до 9 часова.
Нови доток хладне воде полако хлади цевовод до 11 часова, када почиње
значајнији принос енергије из соларног система.
2. Принос енергије из соларног система најчешће успева да подмири доток хладне
воде у резервоаре до 18 часова. Треба напоменути да је ово најекономичнији
начин коришћења енергије сунца јер се сва произведена енергија одмах пласира
у потрошњу.
3. Након 18 часова се прати температура цевовода и температура резервоара и
стартује котао којем треба од 45 до 60 минута да постигне радну температуру
цевовода.
У данима који нису повољни, продужава се време рада котла пратећи
температуру и укупну енергију која је предата систему.
Задата температура за догревање воде је 60°C. Ово се постиже мењањем протока на
пумпи на секундарном делу инсталације. Зависно од приноса протоци се крећу од 7 до
38 m3/час.
Током зимског периода систем се пребацује тако да се енергија користи за загревање
ваздуха за сагоревање и тиме подиже степен корисности котлова. У зимским сунчаним
данима може се добити до 1,2 MWh топлоте, а задата температура се током зимског
периода снижава на 40°С.
Како би се из система извукла највећа енергија неопходно је да се врши стални надзор
рада система траже најповољнији временски тренуци за увођење котла у рад. Све
параметре рада система је могуће пратити на екрану управљачког система, слика 7.

Слика 7 Екран управљачког система.
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4. ЗАКЉУЧАК
Соларни систем у саставу даљинског система грејања Панчева је тренутно највећи и
једни уклопљен у систем снабдевања санитарне топле воде.
Резултати једногодишњег коришћења система су показали да су добици у складу са
програмима за симулацију. Обновљивим изворима енергије је замењено од 8 до 10%
енергије која је потребно за загревање топле санитарне воде, која је до тада добијана из
природног гаса. Створени су услови за значајно проширење система новим
колекторима јер је изграђена структура довољна да прими повећање система за 1.5
пута.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Газдић, Ђ., Божанић, З. и остали: Главни машински пројекат соларног система у
топлани Котеж у Панчеву, 2016.
[2] Ристановић, М. и остали: Главни пројекат система надзора и управљања соларног
система у топлани Котеж у Панчеву, 2016.
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ИНТЕЛИГЕНТНИМ ЗГРАДАМА
Милан Ристановић, Маја Тодоровић,
Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, Србија
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РЕЗИМЕ
У раду се приказују резултати студије могуће уштеде енергије у стамбеној јединици
површине 69 квм., карактеристичној за Нови Београд, која је прикључена на даљински
систем грејања. За посматрану стамбену јединицу је развијен одговарајући математички
модел размене топлоте, који узима у обзир трансмисионе и вентилационе губитке.
Извршене су нумеричке симулације динамичког понашања температуре у посматраној
стамбеној јединици у случају неуправљаног система. Предложене су мере за повећање
енергетске ефикасности у посматраној стамбеној јединици са становишта система
аутоматског управљања. Дато је поређење резултата нумеричке симулације потрошње
топлоте и економска анализа примене предложених мера. Показано је да су предложена
решења веома прихватљива са становишта уштеде енергије, трошкова инвестиције,
једноставности уградње, поузданости рада и периода повраћаја инвестиције.
Кључне речи: даљински систем грејања; симулација потрошње енергије; аутоматско
управљање; економски аспекти;
УВОД
Светски глобални допринос потрошњи енергије у зградама, стамбеним, јавним и
комерцијалним, износи између 35% и 40%. У последње две деценије искоришћена примарна
енергија је порасла за 49%, а емисије CО2 за 43%. Тренутна предвиђања указују да ће се тај
растући тренд наставити [1,2]. С друге стране, показано је да се конвенционалне технологије
енергетске ефикасности, као што су топлотна изолација, прозори са ниско-емисиoним
стаклима и више-коморним профилима рамова могу користити за смањење потрошње
енергије у новим комерцијалним зградама у просеку за 20-30% , а до 40% за неке типове
зграда и локације [3]. Просечна потрошња енергије у стамбеним зградама у Србији је преко
150 kWh/m2 годишње, док у Београду износи око 130 kWh/m2 годишње [5]. Такође, показало
се да добро централно аутоматско управљање и локално регулисање топлотног учинка у
становима може довести до додатних уштеда енергије од око 15% годишње [2] [3].
У овом раду су представљена три различита начина управљања потрошњом топлоте за
грејање у типичном стану у Новом Београду, који је повезан у систем даљинског грејања.
Стамбена зграда, која је усвојена као модел у овом раду, такође је била коришћена као модел
у два национална истраживачка пројекта у периоду од 2002. до 2006. године.
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2 МОДЕЛ ЗГРАДА НА НОВОМ БЕОГРАДУ
Мерење потрошње енергије за грејање у згради на Булевару Зорана Ђинђића почело је у
грејној сезони 2002/03. Изглед зграде је приказан на слици 1. Топлотна подстаница је
реконструисана 2002. године. Замена циркулационих пумпи новим, које раде са
променљивим бројем обртаја, омогућава рад система грејања са променљивим протоком
топле воде у кућној инсталацији. У ранијим истраживањима је показано да пумпе са
променљивим бројем обртаја могу уштедети и преко 50% електричне енергије за свој погон
на годишњем нивоу [8, 9]. Калориметар уграђен у подстаници омогућио је мерење потрошње
топлоте. Сви радијатори који припадају кућној инсталацији опремљени су термостатским
вентилима радијатора, који корисницима омогућавају да изврше локалну контролу ефекта
грејања. Свако грејно тело опремљено је делитељем топлоте (алокатором), тако да се
потрошња топлоте може пратити за свако грејно тело.

Слика 1 Изглед модел зграде у Новом Београду [8, 9]
Пре реконструкције, 2002. годинe, није било могућности мерења потрошње топлоте, а
наплата рачуна за грејање вршена је паушално, у зависности од нето грејане површине стана.
Такав начин наплате трошкова резултује фиксним месечним рачуном, који не зависи од
потрошње топлоте за грејање, што је свакако дестимулативно за кориснике и не утиче на
њихово рационално понашање у вези са потрошњом енергије.
На слици 2 приказана је просечна измерена потрошња топлоте у становима у улици Зорана
Ђинђића 213 (централни део зграде која се састоји од 5 ламела, бројеви од 209 до 217) током
девет грејних сезона, у поређењу са просечном укупном потрошњом зграде.
Са дијаграма приказаног на слици 2 јасно се види да годишња потрошња топлоте варира од
стана до стана, као и да се из године у годину појављују поједини станови са повећаном
потрошњом топлоте. Специфична годишња потрошња топлоте за грејање варира у широким
границама (од 50 до 250 kWh/m2 годишње), што је условљено величином и положајем стана
у згради. Тако, на пример, станови у поткровљу имају повећану потрошњу топлоте, с
обзиром на њихов положај и велике губитке топлоте. Међутим, такође је уочено да станови
који су идентични по својој величини и положају у згради, са истим топлотним губицима и
инсталисаном топлотном снагом радијатора, имају различиту потрошњу топлоте, а то је
условљено понашањем самих корисника [9]. На дијаграму су зеленим тачкама обележени
идентични станови са приближно уједначеном потрошњом топлоте, док је плавом тачком
обележен стан који има повећану потрошњу, и то изнад просека зграде.
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Слика 2 Приказ просечних измерених годишњих вредности потрошње топлоте [9]
Из наведеног разлога, за модел стана је изабран стан у репрезентативној згради, нето
површине од 69 m2, који има две наспрамне фасаде са прозорима и пет грејаних просторија.
Кроз ходнике и тоалете, као блокиране просторије са малим губицима, пролазе успонски
водови. Модел стана, као и основа са положајем радијатора, приказана је на слици 3. За
посматрану стамбену јединицу је развијен одговарајући математички модел размене топлоте,
који се базира на билансним једначинама и узима у обзир трансмисионе и вентилационе
губитке.

Ходници
Дневни део
Кухиња
Тоалет
Спаваћи део

Слика 3 Изглед стана са основном и распоредом радијатора
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3 МОДЕЛИ РЕГУЛИСАЊА ТОПЛОТНОГ УЧИНКА
Како би се показао значај аутоматског управљања топлотног учинка на потрошњу топлоте за
грејање, постављена су 3 различита модела управљања и извршене су нумеричке симулације
динамичког понашања температуре у посматраној стамбеној јединици. Постављени модели
управљања су:
• М1 - случај неуправљаног система (топлотни учинак се регулише централно, преко
криве грејања у функцији спољашње температуре ваздуха);
• М2 – случај управљаног система са фиксном жељеном температуром у простору
(радијатори су опремљени радијаторским вентилима са термостатским главама);
• М3 – случај управљаног система са променљивом жељеном температуром у простору
(радијатори су опремљени радијаторским вентилима са програмабилним
термостатским главама).
Радијаторски вентили на грејним телима који одговарају постављеним моделима приказани
су на слици 4.
М1

М2

М3

Радијаторски вентил

Радијаторски вентил са
Програмабилна
термостатском главом
термостатска глава
Слика 4 Изглед радијаторских вентила за три различита модела управљања

Свака грејана просторија је симулирана засебно, због различитих режима коришћења и
потребе за одржавањем различитог нивоа топлотног комфора, а затим је извршена
интеграција. Симулациони модел је формиран у MATLAB-Simulink-у (слика 5).
За сваку просторију у стану је направљен модел размене топлоте, изимајући у обзир
трансмисионе и вентилационе губитке топлоте, као топлотни учинак радијатора управљаних
вентилима. Дефинисани су почетни услови, као и профил промене спољашње температуре
ваздуха и инсталисане снаге грејних тела. Осим тога, дефинисани су гранични услови између
грејаног и негрејаног простора у згради. Усвојене су константне вредности температура
негрејаних простора (ходник, степениште, суседна зграда), као и да нема топлотног флукса
између суседних грејаних просторија у самом стану. Радијаторски вентил је моделован као
преносни орган првог реда пропорционалног типа дејства, симулирајући временску
константу вентила. Нумеричка симулација је извршена методом Рунге Кута IV реда са
фиксним кораком интеграције 1 секунд.
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Слика 5 Приказ симулационог модела дневног боравка у Simulink-у
4 РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Резултати нумеричке симулације су урађени за зимски дан из типичне метеоролошке године
за Град Београд и то за 13. јануар [9]. За потребе симулације изабран је хладан зимски дан,
како би се симулирао рад система грејања без прекида и јасно уочиле разлике које се јављају
у профилима температура током свих 24 часа. На сличан начин могуће је извршити
симулације за дужи временски период или целу грејну сезону, са климатским подацима
(часовним вредностима) за било коју локацију.
Симулације су вршене за три постављена модела управљања топлотним учинком, као што је
раније наведено. У моделу М1 не управља се температура ваздуха у простору (што резултује
прегревањем просторија у опсегу од 1оC до 2,5 оC за посматрани дан, док прегревање може
бити и знатно више током топлијих дана у сезони). У моделу М2 усвојена је референтна
температура у стану од 20°С, која се одржава као константна вредност радијаторским
вентилима са термостатским главама током целог периода. У моделу М3, управља се
температура у стану по профилу који се задаје на програмабилним термостатским вентилима
(слика 6). Профил жељене темперауре ваздуха најчешће се поставља за недељу дана, тако да
се могу разликовати профили задатих температура током радних дана и током викенда. У
случају зимског годишњег одмора постоји могућност преласка на редуковани режим рада.
Током свих 24 часа спољна Те температура је била испод 0°С (слика 6), тако да систем
грејања ради без прекида. На истом дијаграму су приказане температуре разводног вода Тspl,
температуре повратног вода Trtr, на основу криве грејања, као и профил жељене температуре
ваздуха у стану Tr (што одговара моделу М3).

- 45 -

Стручно-научна конференција „ТОПС 2018”

70

60

50

40

30

20

10

0

-10
0

4

8

12

16

20

24

Слика 6 Профил спољашње температуре, температуре разводног и повратног вода и
жељене вредности температуре у стану
На слици 7 се приказан је дијаграм промене топлотног учинка радијатора у целом стану за
три различита модела управљања.
6

5

4

3

2

1

0
0

4

8

12

16

20

24

Слика 7 Промена топлотног учинка радијатора у стану током зимског дана
Уочава се да је ток топлотног учинка модела М1 квази паралелан са током модела М2, што
значи да се у случају употребе радијаторских вентила са термостатским главама зауставља
или смањује проток топле воде кроз радијаторе када се достигне постављена вредност
референтне температуре, чиме се спречава прегревање простора. Профил модела М3
кореспондира са профилом жељене температуре у стану, односно периодима ноћног,
редукованог и комформног режима. Јасно се може уочити разлика у ангажованој топлотној
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снази грејних тела у стану током јануарског дана за постављене моделе, при чему је
ангажована снага радијатора највећа за модел М1 (неуправљан систем) а најмања за модел М3
(аутоматско управљање жељене температуре у простору). Интеграљењем токова ангажоване
снаге у времену добија се податак у утрошеној топлоти за грејање.
Током целодневног рада, промена топлотног учинка се интеграли, чиме се долази до податка
о утрошеној топлоти за грејање током 24 часа, што је приказано на слици 8.
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Слика 8 Дијаграм потрошње топлоте за грејање за три модела
Кумулативну остварену уштеду у односу на централно управљани систем (модел М1) је
могуће видети на слици 9. Уочава се да је график за модел М3 са променљивим градијентом,
што је последица регулисања температуре у простору према жељеном профилу.
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Слика 9 Дијаграм остварене уштеде.
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Применом радијаторских вентила са термостатским главама постиже се уштеда енергије у
односу на модел М1, као и спречавање прегревања простора. Међутим, референтна вредност
температуре у простору се одржава на константној вредности током целог дана, без обзира
да ли за тим постоји потреба (нпр. када у стану нико не борави или током ноћи).
Постављањем радијаторских вентила са програмабилним термостатским главама омогућава
управљање температуре у простору према актуелним потребама током дана (или недеље),
што омогућава ефикасан рад система без ангажовања самих корисника. Применом модела
М3 постижу се значајно веће уштеде у односу на модел М1. У табели 1 приказане су
вредности уштеде топлотне енергије за грејање, потребни инвестициони трошкови, као и
процењени период поврата инвестиције. За потребе овог рада и приказану анализу
коришћене су цене топлотне енергије за Град Београд, према важећој Одлуци о ценама
топлотне енергије, која је објављена у Службеном Листу Града Београда [10].
Табела 1 Уштеда енергије за грејање и економски аспекти
M1
Остварена 24-часовна уштеда [kWh]
Остварена 24-часовна уштеда [€]
Oчекивана годишња уштеда [€]
Инвестиција [€]
Процењени период поврата инвестиције [год]
-

M2
12,782
0,82
71,5
75
1,1

M3
29,135
1.86
163,2
75 – 125
0,5 – 0,75

Очекивану годишњу уштеду није могуће са поузданошћу дати само на основу једног
типичног зимског дана. Јасно је да се највеће уштеде остварују током најхладнијих дана у
сезони, а најмање у прелазним периодима (почетак и крај грејне сезоне). Процена годишње
уштеде енергије за грејање извршена је на основу броја дана грејања (175) и фактора уштеде
од 50%. Међутим, с обзиром на величину инвестиције у радијаторске вентиле са
термостатским главама, одн. програмабилним термостатским главама, као и изузетно кратак
рок отплате инвестиције, недвосмислено је да то треба учинити.
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5 ЗАКЉУЧАК
Унапређење енергетске ефикасности у зградама један је од најважнијих циљева Стратегије
развоја Републике Србије, који су укључени у Акциони план за енергетску ефикасност. Ово
питање је пресудно с обзиром на то да се око 40% произведене енергије троши у зградама.
Смањење потрошње енергије отвара могућност повезивања нових потрошача у систем
даљинског грејања без проширења постојећих капацитета. С друге стране, новоизграђени
објекти морају испуњавати минималне захтеве енергетских перформанси, што значи да
потрошња топлоте не сме прећи 60 kWh/m2 годишње, према важећој законској регулативи.
Изведеним симулацијама показано је да се адекватним системом управљања потрошње
топлоте могу постићи значајне уштеде, од 10% за модел М2 до чак 22% за модел М3. Важно
је нагласити и то да применом модела М2 и М3 не долази до нарушавања топлотног комфора,
већ да се само постиже рационална употреба енергије, као и додатни бенефит за корисника,
који се огледа у томе да се не захтева његово ангажовање у управљању потрошње.
Инвестициони трошкови нису високи и показано је да се оваква инвестиција исплати за
једну грејну сезону, али само под условом да се наплата трошкова грејања врши према
утрошеној енергији за грејање.
Увођење тарифног система у складу са стварном потрошњом топлоте кључно је за постизање
уштеде енергије, а у складу је са минималним инвестиционим трошковима. Само овакав
систем наплате трошкова грејања стимулативан је за кориснике у погледу рационалног
односа према коришћењу топлотне енергије за грејање. Процењена уштеда топлотне
енергије за грејно подручје Београда од 300 GWh годишње пружа могућност повезивања
нових потрошача у систем даљинског грејања. Ако су међу новим потрошачима и нове и
постојеће зграде, са просечном потрошњом од 80 kWh/m2 годишње, онда би то омогућило
прикључење од 65.000 станова са просечном површином од 55 m2.
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ɉɪɟɦɚ ɫɬɭɞɢʁɚɦɚ ɨɛʁɚɜʂɟɧɢɦ 2017 ɝɨɞɢɧɟ, ɭɨɩɲɬɟɧɨ ɭ ɫɜɟɬɭ, ɚ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɚɤɰɟɧɬɨɦ
ɧɚ ȿɜɪɨɩɫɤɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ, ɫɜɟɫɬ ɨ ɛɟɧɟɮɢɬɢɦɚ ɭɜɨɻɟʃɚ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝ, ɬɪɠɢɲɧɨɝ ɢ ɟɤɨɥɨɲɤɨɝ ɧɚɩɪɟɬɤɚ, ʁɨɲ ɭɜɟɤ ʁɟ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ. ɍ
ɋɪɛɢʁɢ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɬɪɨɲɟ ɨɤɨ 35% ɭɤɭɩɧɟ ɮɢɧɚɥɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ, ɢ ɬɭ ɫɟ ɨɬɜɚɪɚ ɧɚʁɜɟʄɢ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɭɲɬɟɞɚ, ɤɚɤɨ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɬɚɤɨ ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɱɧɨ ɟɤɨɥɨɲɤɢɯ.
Ʉɚɞɚ ɫɟ ɭ ɨɛɡɢɪ ɭɡɦɟ ɞɚ ɡɝɪɚɞɟ ɤɨʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ 60% ɭɤɭɩɧɨɝ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɮɨɧɞɚ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ
ɧɚʁɧɢɠɭ ɤɥɚɫɭ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ’’Ƚ’’, ɨɱɢɝɥɟɞɧɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɭ
ɡɝɚɪɚɞɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ, ɚɥɢ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɫɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɦ ɝɪɟʁɚʃɟɦ. Ɍɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨ ɢ ɧɚ ɢɡɦɟɪɟɧɨʁ ɩɨɬɪɨɲʃɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ
ɨɛɪɚɱɭɧɚɜɚʃɟ ɰɟɧɟ ɭɫɥɭɝɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɬɨɩɥɨɬɧɨɦ ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ ʁɟ ɤʂɭɱɧɨ ɡɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ, ɫɦɚʃɟʃɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢ ɩɨɪɚɫɬ
ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɚ ɤɭɩɚɰɚ. Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɩɨɞɫɬɚɤɥɢ ɧɚ ɭɜɨɻɟʃɟ ɦɟɪɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭ, ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɚɥɢ ɢ
ɦɟɞɢʁɫɤɭ ɩɨɞɪɲɤɭ. Ɉɫɧɢɜɚʃɟ ɮɨɧɞɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɛɢ
ɢɦɚɨ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ʂɭɞɫɤɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɢ ɛɭʇɟɬ ɱɢɦɟ ɛɢ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɢɥɚ ɫɢɫɬɟɦɫɤɚ ɩɨɞɪɲɤɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɡɝɪɚɞɚɪɫɬɜɚ.
Ⱦɪɭɝɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ʁɟ ɫɜɚɤɚɤɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɟ ɲɟɦɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ, ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ 7. Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɟ 2012/27/ȿɍ ɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨʁ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɜɟʄ
ɭɜɟɞɟɧɚ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɱɥɚɧɢɰɚɦɚ ȿɍ ɢ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɨʁ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɟɪɢ ɢɥɢ ɫɧɚɛɞɟɜɚɱɢ ɟɧɟɪɝɢʁɟ
ɢɦɚʁɭ ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɟ ɨɞɪɟɻɟɧɭ ɭɲɬɟɞɭ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɚɥɢ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɭɲɬɟɞɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ
ɤɨɞ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ. ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɭɜɨɻɟʃɟ ɧɚɩɥɚɬɟ ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɨɲʃɢ ɦɨɝɥɨ ɛɢ
ɛɢɬɢ ɩɪɨɩɪɚʄɟɧɨ ɨɛɚɜɟɡɨɦ ɬɨɩɥɚɧɚ ɞɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɨɛɢɦɭ ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ ɨɛɟɡɛɟɞɟ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɩɨɞɪɲɤɭ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɭ ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɭɡ
ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɭɜɨɻɟʃɟ ɧɚɩɥɚɬɟ ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɨɲʃɢ ɭ ɬɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ.
ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɥɚɧɫɤɨɝ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɟ ʁɚɜɧɟ ɤɚɦɩɚʃɟ
ɡɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɩɥɚɬɢɜɨɫɬɢ ɨɜɢɯ ɦɟɪɚ, ɦɨɝɭʄɟ ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ
ɛɚɥɚɧɫ ɢɡɦɟɞʁɭ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ, ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɟɪɚ ɢ ɤɪɚʁʃɢɯ ɤɭɩɚɰɚ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ.
Ʉʂɭɱɧɟ ɪɟɱɢ: ɬɨɩɥɨɬɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ, ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ, ɞɚʂɢɧɫɤɨ ɝɪɟʁɚʃɟ
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ɍȼɈȾ
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɢɞɟʁɚ ɞɚʃɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ʁɟɫɬɟ ɞɚ ɫɟ ɢɫɤɨɪɢɫɬɟ ɥɨɤɚɥɧɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɝɨɪɢɜɚ ɢɥɢ
ɧɟɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɢɡɜɨɪɢ ɬɨɩɥɨɬɟ, ɡɚ ɡɚɞɨɜɨʂɟʃɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɤɭɩɚɰɚ ɬɨɩɥɨɬɧɟ
ɟɧɟɪɝɢʁɟ, ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ ɰɟɜɧɟ ɦɪɟɠɟ, ɤɚɨ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɬɪɠɢɲɬɚ, [1]. ɍ
ɧɨɜɢʁɟ ɜɪɟɦɟ, ɭ ɫɢɫɬɟɦɟ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɫɟ ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɢ ɨɛɧɨɜʂɢɜɢ ɢɡɜɨɪɢ
ɟɧɟɪɝɢʁɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ, ɛɢɨɦɚɫɚ ɢɥɢ ɫɭɧɱɟɜɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɫɦɚʃɢɨ ɭɞɟɨ ɮɨɫɢɥɧɢɯ ɝɨɪɢɜɚ ɭ ɩɨɬɪɨɲʃɢ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ [2, 3]. ɍ ɡɟɦʂɚɦɚ ɫɚ
ɜɢɫɨɤɨɦ ɫɬɨɩɨɦ ɪɚɡɜɨʁɚ, ɞɚʂɢɧɫɤɢɦ ɝɟɪɟʁɚʃɟɦ ɩɨɤɪɢɜɟɧɨ ʁɟ ɢ ɞɨ 50% ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɞɨɤ ʁɟ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ ɢɧɫɬɚɥɢɪɚɧ ɜɟɨɦɚ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ
ɝɪɟʁɚʃɚ, ɲɬɨ ɡɛɨɝ ɧɢɫɤɟ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ ɨɜɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɲɬɨ ɡɛɨɝ ɧɟɞɨɜɨʂɧɟ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɪɟʁɚʃɚ. ɉɪɟɦɚ [1], ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɢɧɫɬɚɥɢɪɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭ
ɫɜɟɬɭ ʁɟ 80000, ɨɞ ɬɨɝɚ ɨɤɨ 6000 ɭ ȿɜɪɨɩɢ. ɉɪɢɦɚɪɧɚ ɩɪɟɞɧɨɫɬ ɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ʁɟɫɭ ɧɢɫɤɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɟ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɭ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɫɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɫɚɧɢɦ
ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɡɚ ɬɨɩɥɨɬɨɦ, ɞɨɤ ɫɭ ɨɫɧɨɜɧɢ ɧɟɞɨɫɬɚɰɢ ɧɢɠɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɢɫɤɢɯ
ɰɟɧɚ ɝɨɪɢɜɚ ɧɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɢ ɜɢɫɨɤɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɟ ɭ ɩɪɢɝɪɚɞɫɤɢɦ ɢ
ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɫɚ ɦɚʃɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɫɚɧɨɦ ɩɨɬɪɟɛɨɦ ɡɚ ɬɨɩɥɨɬɨɦ.
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɫɭ ɫɬɚɦɛɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ,
ɤɚɤɨ ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɫɥɢɰɢ 1. Ɍɨɤɨɦ 2014, ɩɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ International Energy Agency
(ɂȿȺ) [4] ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɫɭ ɤɭɩɢɥɢ 11,5 ȿȳ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ
ɝɪɟʁɚʃɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ Ɋɭɫɢʁɚ, Kɢɧɚ ɢ ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɍɧɢʁɚ ɱɢɧɟ 85% ɨɜɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ. ȼɢɲɟ ɨɞ
ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɨɜɟ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ, 51% , ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɡɝɪɚɞɟ, 45% ɧɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɭ ɢ 4% ɧɚ
ɨɫɬɚɥɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ.

ɋɥɢɤɚ 1 Osnovne kategorije korisnika daljinskog grejanja [4]
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɢɡɜɨɪɚ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɡɚ ɫɜɟ ɬɢɩɨɜɟ ɝɪɟʁɚʃɚ, ɭ ȿɜɪɨɩɫɤɨʁ ɭɧɢʁɢ
ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɝɚɫ ɫɚ 41%, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɪɚɡɝɪɚɧɚɬɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɚ ɦɪɟɠɚ
ɝɚɫɚ, ɚ ɜɟɥɢɤɢ ɞɟɨ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɧɚɫɟʂɚɜɚ ɭɪɛɚɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɫɚ ɝɭɫɬɨɦ ɧɚɫɟʂɟɧɨɲʄɭ.
Ⱦɢɪɟɤɬɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɮɨɫɢɥɧɢɯ ɝɨɪɢɜɚ ɭ ɫɜɟɬɭ ɢɦɚ ɭɞɟɨ 43%, ɭ ȿɜɪɨɩɫɤɨʁ ɍɧɢʁɢ ɱɚɤ
60%.
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ɋɥɢɤɚ 2 ɍɞɟɥɢ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɡɚ ɫɜɟ ɬɢɩɨɜɟ ɝɪɟʁɚʃɚ ɭ ɫɜɟɬɭ ɢ ȿɍ ɩɪɟɦɚ [4]
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ, ɬɚɤɨɻɟ ɩɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɢɡ [4], ɭɞɟɨ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɮɨɫɢɥɧɢɯ ɝɨɪɢɜɚ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɜɢɫɨɤ, ɭ ɫɜɟɬɭ 90%, ɭ ȿɍ 70%, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɟ
ɦɨɠɟ ɜɢɞɟɬɢ ɧɚ ɫɥɢɰɢ 3.

a
b
ɋɥɢɤɚ 3 ɉɪɢɦɚɪɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦɢɦɚ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɭ ɫɜɟɬɭ (ɚ) ɢ ȿɍ (ɛ) 19902010
ɍ ɫɬɭɞɢʁɢ [5], ɨɛʁɚɜʂɟɧɨʁ 2017 ɝɨɞɢɧɟ, ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɨ ɞɚʂɢɧɫɤɨ ɝɪɟʁɚʃɟ ɢɡ ɜɢɲɟ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ: ɬɪɠɢɲɧɨɝ, ɬɟɯɧɢɱɤɨɝ, ɟɤɨɥɨɲɤɨɝ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨɝ. ɇɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɝɥɟɞɚ ɫɚɞɚɲʃɟɝ ɫɬɚʃɚ ɭ ɫɜɟɬɭ, ɚɭɬɨɪ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɡɚɤʂɭɱɤɚ ɞɚ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ
ɭɥɨɠɢɬɢ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɧɚɩɨɪɟ ɭ ɫɜɢɦ ɨɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ, ɚɥɢ ɞɚ ʁɟ ɞɚʂɢɧɫɤɨ ɝɪɟʁɚʃɟ
ɧɟɡɚɨɛɢɥɚɡɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ.
ɋɢɫɬɟɦɢ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɩɨɫɬɨʁɟ ɭ 56 ɝɪɚɞɨɜɚ [6]. ɂɧɫɬɚɥɢɪɚɧɢ ɬɨɩɥɨɬɧɢ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɨɜɢɯ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢɡɧɨɫɢ ɨɤɨ 6.600 ɆW, ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ ɦɪɟɠɟ
ɭɤɭɩɧɟ ɞɭɠɢɧɟ ɬɪɚɫɟ ɨɤɨ 2100 ɤɦ, ɫɚ ɭɤɭɩɧɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɩɨɞɫɬɚɧɢɰɚ ɨɞ 23042. ɇɚ ɦɪɟɠɭ
ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɩɪɢɤʂɭɱɟɧɨ ʁɟ ɭɤɭɩɧɨ ɨɤɨ 400.000 ɫɬɚɧɨɜɚ, ɲɬɨ ɱɢɧɢ ɨɤɨ 17%
ɫɬɚɧɨɜɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, ɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɨɜɚʁ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɢɡɧɨɫɢ ɨɤɨ 44%. ɍ 2016 ɝɨɞɢɧɢ, ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ
ɩɨɬɪɨɲʃɢ ɬɨɩɥɚɧɚ, ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɝɚɫ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɫɚ 74%, ɧɚɮɬɧɢ ɞɟɪɢɜɚɬɢ ɫɚ 14%, ɭɝɚʂ ɫɚ
11% ɚ ɛɢɨɦɚɫɚ ɫɚ ɦɚʃɟ ɨɞ 1%. Ɉɱɟɤɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ɞɨ 2030. ɝɨɞɢɧɟ ɭɞɟɨ ɛɢɨɦɚɫɟ ɩɨɪɚɫɬɟ ɧɚ
12,5% [7]. ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɬɪɨɲʃɟ ɮɢɧɚɥɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɫɚ 31%, ɚ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɫɟɤɬɨɪɢ ɫɚ 69%.
ɉɪɟɦɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɞɢɪɟɤɰɢʁɟ ɋɪɛɢʁɟ [8], ɨɞ ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɬɪɨɲʃɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ,
ɱɚɤ 50% ɫɟ ɬɪɨɲɢ ɭ ɡɝɪɚɞɚɦɚ, ɨɞ ɬɨɝɚ 60% ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɝɪɟʁɚʃɚ. ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ
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Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɡɚɜɨɞɚ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ [9], ɨɤɨ 20% ɧɚɫɬɚʃɟɧɢɯ ɫɬɚɧɨɜɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɞɚʂɢɧɫɤɨ
ɝɪɟʁɚʃɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɜɢɞɟɬɢ ɧɚ ɫɥɢɰɢ 4.

ɋɥɢɤɚ 4 ɇɚɫɬɚʃɟɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢ ɩɪɟɦɚ ɜɪɫɬɢ ɝɪɟʁɚʃɚ ɭ Ɋɋ [9]
ɑɚɤ ɢ ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚʁɭ ɧɟɲɬɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɞɚɰɢ, ɝɞɟ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ
ɬɪɨɲɟ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ 40% ɭɤɭɩɧɟ ɮɢɧɚɥɧɟ ɩɨɬɪɨɲʃɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ [10], ɫɜɚɤɚɤɨ ʁɟ ɬɚʁ ɫɟɝɦɟɧɬ
ɩɨɬɪɨɲʃɟ ɢɡɜɨɪ ɨɝɪɨɦɧɨɝ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ, ɬɟ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɭɲɬɟɞɚ, ɤɚɤɨ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɬɚɤɨ ɢ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢ ɤɭɩɚɰɚ ɬɨɩɥɨɬɧɟ
ɟɧɟɪɝɢʁɟ.
2 ɆȿɊȿ ȿɇȿɊȽȿɌɋKȿ ȿɎɂKȺɋɇɈɋɌɂ ɈȻȳȿKȺɌȺ KɈɊɂɋɇɂKȺ
ȾȺȴɂɇɋKɈȽ ȽɊȿȳȺȵȺ
ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɟɥɢɤɨɝ ɞɟɥɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɢ ɧɟɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɮɨɧɞɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ʁɟ
ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɜɟɥɢɤɚ ɩɨɬɪɨɲʃɚ ɫɜɢɯ ɬɢɩɨɜɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɡɚ ɝɪɟʁɚʃɟ, ɚ ɭ
ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɜɪɟɦɟ, ɡɛɨɝ ɩɨɪɚɫɬɚ ɫɪɟɞʃɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɬɨɤɨɦ ɥɟɬʃɢɯ ɦɟɫɟɰɢ, ɢ ɡɚ ɯɥɚɻɟʃɟ
ɡɝɪɚɞɚ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ʁɨɲ ɢ ɡɚ ɨɫɜɟɬʂɟʃɟ ɢ ɡɚ ɧɚɩɚʁɚʃɟ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ
ɭɪɟɻɚʁɚ ɭ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɢɦɚ. ɉɨɬɪɨɲʃɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɡɚ ɝɪɟʁɚʃɟ ɭ ɩɪɨɫɟɱɧɨ ɬɟɪɦɢɱɤɢ
ɢɡɨɥɨɜɚɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢɡɧɨɫɢ ɨɤɨ 60% ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɬɪɨɲʃɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ. Ɉɞ ɬɨɝɚ,
70% ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɩɨɬɪɨɲʃɭ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ, ɧɚ ɤɨʁɭ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɭɬɢɱɟ ɬɪɚʁɚʃɟ
ɫɟɡɨɧɟ ɝɪɟʁɚʃɚ ɢ ɡɚɯɬɟɜɚɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ, ɲɬɨ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɤɥɢɦɚɬɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɭɬɢɰɚʁ ɢɦɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɦɟɯɚɧɢɱɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɪɟʁɚʃɚ, ɭɤɭɩɧɚ ɝɪɟʁɚɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ, ɤɚɨ ɢ ɬɟɪɦɢɱɤɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɡɝɪɚɞɟ .
Ɇɟɪɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɡɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɭ ɡɝɪɚɞɚɦɚ [11], ɦɨɝɭ ɫɟ
ɩɨɞɟɥɢɬɢ ɭ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɟ ɝɪɭɩɟ:
_ Ɇɟɪɟ ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɚɦɟ ɡɝɪɚɞɟ ɤɪɨɡ ɫɦɚʃɟʃɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɝɪɟʁɚʃɟɦ ɭ
ɡɢɦɫɤɨɦ ɢ ɯɥɚɻɟʃɚ ɭ ɥɟɬʃɟɦ ɩɟɪɢɨɞɭ (ɬɟɪɦɢɱɤɚ ɢɡɨɥɨɜɚɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɩɬɢɜɟɧɨɫɬ, ɡɚɲɬɢɬɚ
ɨɞ ɋɭɧɱɟɜɨɝ ɡɪɚɱɟʃɚ ɥɟɬɢ);
_ Ɇɟɪɟ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɪɨɡ ɩɪɢɦɟɧɭ ɨɩɪɟɦɟ ɢ ɭɪɟɻɚʁɚ ɫɚ ɜɢɫɨɤɢɦ
ɫɬɟɩɟɧɨɦ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɢ, ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɨɬɩɚɞɧɟ ɬɨɩɥɨɬɟ ɢ ɨɛɧɨɜʂɢɜɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ
(ɛɨʂɟ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ);
_ Ɇɟɪɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢʁɟ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɟ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɪɨɡ ɭɜɨɻɟʃɟ ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɨɝ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɪɚɞɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɝɪɟʁɚʃɚ, ɯɥɚɻɟʃɚ, ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɟ ɢ ɜɟɲɬɚɱɤɨɝ ɨɫɜɟɬʂɟʃɚ
(ɬɟɪɦɢɱɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɪɟɞɢɧɟ ɫɟ ɨɞɪɠɚɜɚʁɭ ɧɚ ɠɟʂɟɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɫɚɦɨ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɭ ɡɝɪɚɞɢ).
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ɋɥɢɤɚ 5 Ɍɨɩɥɨɬɧɢ ɛɢɥɚɧɫ ɢ ɦɟɪɟ ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɡɝɪɚɞɟ, [11]
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨʁ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɡɝɪɚɞɚ, [12], ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɭ ɝɪɚɧɢɱɧɭ
ɩɨɬɪɨɲʃɭ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɩɨ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɦ ɦɟɬɪɭ ɡɚ ɩɨɫɬɢɡɚʃɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ
ɬɨɦɟ, ɨɫɧɨɜɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɤɨɦɮɨɪɚ ɧɟ ɫɦɟʁɭ ɛɢɬɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢ. Ⱦɨɞɚɬɧɢ ɡɚɯɬɟɜɢ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢ ɨɜɢɦ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ ɧɚ: ɬɟɪɦɢɱɤɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɡɝɪɚɞɚ, ɤɪɨɡ
ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨɟɮɢɰɢʁɟɧɚɬɚ ɩɪɨɥɚɠɟʃɚ ɬɨɩɥɨɬɟ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɭ
ɫɚɫɬɚɜɭ ɬɟɪɦɢɱɤɨɝ ɨɦɨɬɚɱɚ ɡɝɪɚɞɟ; ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ
ɝɨɞɢɲʃɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɡɚ ɝɪɟʁɚʃɟ; ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɡɚɯɬɟɜɟ ɡɚ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭ
ɡɝɪɚɞɚɦɚ (ɝɪɟʁɚʃɟ, ɯɥɚɻɟʃɟ, ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɭ, ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ ɬɨɩɥɟ ɜɨɞɟ, ɨɫɜɟɬʂɟʃɟ).
3 ȿɇȿɊȽȿɌɋKɂ ɊȺɁɊȿȾɂ ɁȽɊȺȾȺ
ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɪɚɡɪɟɞ ɡɝɪɚɞɟ [13], ʁɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ ɡɝɪɚɞɟ. ɂɡɪɚɠɟɧ ʁɟ
ɩɪɟɤɨ ɪɟɥɚɬɢɜɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɝɨɞɢɲʃɟ ɩɨɬɪɨɲʃɟ ɮɢɧɚɥɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɡɚ ɝɪɟʁɚʃɟ [%], ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɢ ɨɞɧɨɫ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɝɨɞɢɲʃɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɬɨɩɥɨɬɟ ɡɚ ɝɪɟʁɚʃɟ
QH,nd [kWh/(m2a)] ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ QH,nd,max [kWh/(m2a)] ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɭ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɡɝɪɚɞɚ:
Q H ,nd
Q H , nd , rel =
x100%
Q H ,nd , max
ɉɪɨɩɢɫɚɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɞɚɬɟ ɫɭ ɭ Ɍɚɛɟɥɢ 1.
Ɍɚɛɟɥɚ 1. ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɪɚɡɪɟɢ ɡɝɪɚɞɚ
ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɢ
QH,nd,rel
QH,nd
QH,nd
ɪɚɡɪɟɞ
[%]
[kWh/(m2a)] [kWh/m2a)]
ɧɨɜɟ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ
 100
 60
 70
C
 150
 90
 105
D
 200
 120
 140
E
 250
 150
 175
F
>250
>150
> 175
G

[kWh/m2a)]
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ
35QH,nd  70
70 QH,nd  105
105 QH,nd  140
140 QH,nd  175
QH,nd> 175

ɉɪɟɦɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɬɢɩɨɥɨɝɢʁɢ ɡɝɪɚɞɚ ɜɢɞɢ ɫɟ ɞɚ ɡɝɪɚɞɟ ɤɨʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɩɪɟɤɨ 60%
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɭɤɭɩɧɨɝ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɮɨɧɞɚ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ ɧɚʁɧɢɠɭ ɤɥɚɫɭ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ
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„Ƚ“, ɫɥɢɤɚ 6., [14]. Ɋɚɞɢ ɫɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɨ ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɦ ɩɪɟ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɧɨɜɢɯ ɡɚɤɨɧɚ
ɢ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨʁ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ.

ɋɥɢɤɚ 6 ɋɬɚɧɨɜɢ ɭ Ɋɋ ɩɪɟɦɚ ɝɨɞɢɧɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɫɩɨʂɧɢɯ ɡɢɞɨɜɚ, [14]
ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɪɚɡɪɟɞ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɡɝɪɚɞɟ ɩɨ [13], ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɟ
ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɝɨɞɢɲʃɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɮɢɧɚɥɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɡɚ ɝɪɟʁɚʃɟ [ɤWɯ/(ɦ2ɚ)], ɤɨʁɚ ʁɟ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ɩɪɨɩɢɫɨɦ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɭɪɟɻɭʁɭ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɡɝɪɚɞɚ, ɢ ɬɨ ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɚ ɧɨɜɟ
ɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɡɝɪɚɞɟ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɝɨɞɢɲʃɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɮɢɧɚɥɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ
ɝɪɟʁɚʃɟ QH,nd,max [kWh/(m2a)] ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɦ ɪɚɡɪɟɞɭ "ɐ", ɬɚɛɟɥɚ 2. ɋɜɟ ɬɨ
ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɜɟɥɢɤɨɦ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɭ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨ ɭ
ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɢɤʂɭɱɟɧɟ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɱɢʁɢ
ɜɥɚɫɧɢɰɢ ɫɚɦɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɝɪɟʁɚʃɟ ɡɚ ɲɬɚ ɫɧɨɫɟ ɩɭɧɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ.
Ɍɚɛɟɥɚ 2. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɝɨɞɢɲʃɚ ɩɨɬɪɨɲʃɚ ɮɢɧɚɥɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ
ɧɨɜɟ
Ɂɝɪɚɞɟ ɫɚ ɜɢɲɟ ɫɬɚɧɨɜɚ
QH,nd,rel
QH,nd
QH,nd
Energetski razred
[kWh/(m2a)]
[kWh/m2a)]
[%]
 15
9
 10
A+
 25
 15
 18
A
 50
 30
 35
B
 100
 60
 70
C
 150
 90
 105
D
 200
 120
 140
E
 250
 150
 175
F
>250
>150
> 175
G
ȼɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɫɬɭɞɢʁɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ʁɟ ɭɪɚɻɟɧ, ɭ ɰɢʂɭ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ ɢ/ɢɥɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɚ ɩɪɢɦɟɪɚ ɞɨɛɪɟ ɩɪɚɤɫɟ, ɩɨɪɟɻɟʃɟɦ ɩɨɬɪɨɲʃɟ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɩɪɟ ɢ
ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɦɟɪɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ, ɬɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɭɲɬɟɞɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ
ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɨɜɢɯ ɦɟɪɚ. ɇɚ ɫɥɢɰɢ 7 ʁɟ ɞɚɬ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɩɪɢɦɟɪɚ, ɪɚɞɢ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɟ
ɡɧɚɱɚʁɧɨɝ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ ɭɲɬɟɞɟ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɟ ɨɞ ɦɟɬɨɞɚ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ [15]. Ⱥɭɬɨɪɢ ɫɭ ɭɩɨɪɟɞɢɥɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɬɚʃɟ ɫɚ ɫɬɚʃɟɦ ɧɚɤɨɧ
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ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ, ɢ ɬɨ ɫɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɨɦ ɨɦɨɬɚɱɚ ɡɝɪɚɞɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɞɟɛʂɢɧɟ ɢ/ɢɥɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɢ/ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɨɦ ɫɬɚɪɢɯ ɞɪɜɟɧɢɯ ɩɪɨɡɨɪɚ ɢ ɜɪɚɬɚ ɧɨɜɨɦ ɉȼɐ ɫɬɨɥɚɪɢʁɨɦ.

ɋɥɢɤɚ 7 ɍɬɢɰɚʁ ɩɪɢɦɟɧɟ ɦɟɪɚ ȿȿ ɧɚ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɝɭɛɢɬɤɟ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɭ ɭɲɬɟɞɭ, [15]
ɋɚɫɜɢɦ ʁɟ ʁɚɫɧɨ ɢ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɢɡ ɛɪɨʁɧɢɯ ɩɪɢɦɟɪɚ ɞɚ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɬɟɪɦɢɱɤɟ ɢɡɨɥɚɰɢʁɟ
ɢɫɩɥɚɬɢɜɨ ɢ ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɢ ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɭɲɬɟɞɟ. ɉɢɬɚʃɟ ɤɨʁɟ
ɫɟ ɨɜɞɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ʁɟɫɬɟ – ɤɚɤɨ ɭɛɟɞɢɬɢ ɤɭɩɰɚ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ
ɝɪɟʁɚʃɚ ɞɚ ɭɥɨɠɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɟɧɟɪɟɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɫɜɨɝ ɫɬɚɧɚ?
4 ɆɈȽɍȶɇɈɋɌɂ ɉɊɂɆȿɇȿ ɆȿɊȺ ɁȺ ɉɈȼȿȶȺȵȿ ȿɇȿɊȽȿɌɋɄȿ
ȿɎɂɄȺɋɇɈɋɌɂ ɈȻȳȿɄȺɌȺ ɄɈɊɂɋɇɂɄȺ ɋɂɋɌȿɆȺ ȾȺȴɂɇɋɄɈȽ
ȽɊȿȳȺȵȺ
ɂɚɤɨ ʁɟ ɢ ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ ɩɪɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɟ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɫɜɟɫɬ ɨɡɧɚɱɚʁɭ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɨɞ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɨʁ
ɞɟɰɟɧɢʁɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɩɨɪɚɫɥɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɤɨɞ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɫɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɦ ɝɪɟʁɚʃɟɦ,
ʁɨɲ ɭɜɟɤ ʁɟ ɧɢɜɨ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɧɢɠɢ ɨɞ ɨɱɟɤɢɜɚɧɨɝ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ, ɡɧɚɱɚʁɧɨ ʁɟ ɥɚɤɲɟ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚɬɢ ɦɟɪɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ,
ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ ɢɡɨɥɚɰɢʁɭ, ɡɚɦɟɧɭ ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ ɢ/ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɭ
ɟɧɟɪɝɟɧɬɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɪɨɤɭ ɢɫɩɥɚɬɟ ɢ ɜɥɚɫɧɢɤ ɬɚɤɜɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɜɪɚʄɚʁɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɢ ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɭɫɥɨɜɚ ɤɨɦɮɨɪɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ
ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɞɨɧɟɫɟ ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɭɥɚɝɚʃɭ ɭ ɦɟɪɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɜɨʁɭ ɨɛʁɟɤɚɬ.
ɋɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɫɬɚʃɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɝɪɚɻɚɧɚ
ɨɬɟɠɚɜɚ ɭɜɨɻɟʃɟ ɨɜɢɯ ɦɟɪɚ ɭ ɲɢɪɟɦ ɨɩɫɟɝɭ, ɬɟ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɩɨɞɪɲɤɭ.
Kɚɞɚ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɦɟɪɚɦɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɤɟ ɫɬɚɧɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɤɭɩɰɢ
ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ, ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɟ ʁɟ ɞɚɥɟɤɨ
ɤɨɦɩɥɢɤɨɜɚɧɢʁɢ. Ȼɟɡ ɭɜɨɻɟʃɚ ɧɚɩɥɚɬɟ ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɨɲʃɢ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɧɢɤɚɤɜɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢ
ɡɚ ɨɜɟ ɜɥɚɫɧɢɤɟ ɞɚ ɧɟɲɬɨ ɩɪɟɞɭɡɦɭ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ , ɚ
ɭɜɨɻɟʃɟ ɧɚɩɥɚɬɟ ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɨɲʃɢ ʁɟ ɟɜɢɞɟɧɬɧɨ ɨɬɟɠɚɧɨ ɥɨɲɢɦ ɫɬɚʃɟɦ ɨɦɨɬɚɱɚ ɡɝɪɚɞɚ.
Ɍɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨ ɢ ɧɚ ɢɡɦɟɪɟɧɨʁ ɩɨɬɪɨɲʃɢ ɛɚɡɢɪɚɧɨ ɨɛɪɚɱɭɧɚɜɚʃɟ ɰɟɧɟ ɭɫɥɭɝɚ
ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɬɨɩɥɨɬɧɨɦ ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ ʁɟ ɤʂɭɱɧɨ ɡɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ,
ɫɦɚʃɟʃɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢ ɩɨɪɚɫɬ ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɚ ɤɭɩɚɰɚ [16]. ȳɟɞɚɧ ɨɞ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɟɥɢɦɢɧɚɰɢʁɚ ɧɟɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɝ ɢ ɧɟɨɞɪɠɢɜɨɝ ɧɚɱɢɧɚ ɧɚɩɥɚɬɟ
ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɩɨ ʁɟɞɢɧɢɰɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɝɪɟʁɟ, ɚ ɤɨʁɢ ɫɜɚɤɭ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ ɡɚ
ɩɨɛɨʂɲɚʃɟɦ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢ ɤɪɚʁʃɟɝ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɱɢɧɢ ɛɟɫɦɢɫɥɟɧɨɦ.
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Kɭɩɰɢɦɚ ɫɟ ɦɨɪɚ ɩɪɭɠɢɬɢ ɩɪɢɥɢɤɚ ɞɚ ɩɪɚɬɟ ɢ ɫɚɦɢ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɩɨɬɪɨɲʃɭ ɬɨɩɥɨɬɧɟ
ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɧɚ ɢɡɧɨɫɟ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɥɚɬɟ.
ɍɜɨɻɟʃɟ ɨɜɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ʁɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ, ɚɤɨ ɧɟ ɢ ɧɟɦɨɝɭʄɟ, ɤɨɞ ɫɬɚɪɢɯ ɡɝɪɚɞɚ ɤɨʁɢɦɚ
ɫɟ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɢɫɩɨɪɭɱɭʁɟ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɚɦɚ, ɚ ɧɟ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɫɬɚɧ ɩɨɫɟɛɧɨ. ɋɜɢ ɫɬɚɧɨɜɢ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɬɨɩɥɨɬɧɨɦ ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ ɫɧɚɛɞɟɜɚʁɭ ɢɡ ʁɟɞɧɟ ɩɨɞɫɬɚɧɢɰɟ ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɪɚɱɭɧ, ɤɨʁɢ ɫɟ
ɨɧɞɚ ɞɟɥɢ ɜɥɚɫɧɢɰɢɦɚ ɫɬɚɧɨɜɚ ɩɪɟɦɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɬɢɯ ɫɬɚɧɨɜɚ ɢɥɢ ɩɪɟɦɚ ɨɱɢɬɚɜɚʃɭ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯ ɞɟɥɢɬɟʂɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɝɪɟʁɚʃɚ (ɞɟɥɢɬɟʂɚ).
ɍɤɨɥɢɤɨ ɜɥɚɫɧɢɰɢ ɫɬɚɧɨɜɚ ɬɨ ɠɟɥɟ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɢɦ ʁɟ ɩɪɭɠɢɬɢ ɩɪɢɥɢɤɭ ɞɚ ɧɚ ɫɜɨʁɢɦ
ɝɪɟʁɧɢɦ ɬɟɥɢɦɚ ɢɧɫɬɚɥɢɪɚʁɭ ɞɟɥɢɬɟʂɟ ɢ ɞɚ ɫɜɨʁ ɞɟɨ ɪɚɱɭɧɚ ɩɥɚʄɚʁɭ ɩɪɟɦɚ ɤɨɥɢɱɢɧɢ
ɬɨɩɥɨɬɟ ɨɞɚɬɟ ɫɚ ɪɚɞɢʁɚɬɨɪɚ, ɚ ɢɡɦɟɪɟɧɟ ɩɨɦɨʄɭ ɞɟɥɢɬɟʂɚ, ɢɥɢ ɞɟɥɨɦ ɧɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ, ɚ
ɞɟɥɨɦ ɫɪɚɡɦɟɪɧɨ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɫɬɚɧɚ. ȳɨɲ ʁɟ ɛɨʂɚ ɨɩɰɢʁɚ, ɬɚɦɨ ɝɞɟ ɬɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚʁɭ, ɢɧɫɬɚɥɢɪɚɬɢ ɦɟɪɢɥɚ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ, ɬʁ.
ɤɚɥɨɪɢɦɟɬɪɟ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɫɬɚɧɨɜɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɨɜɚɤɨ ɢɡɦɟɪɟɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ
ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɩɨɞɟɥɭ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɢɥɢ ɡɚ ɞɢɪɟɤɬɧɭ ɧɚɩɥɚɬɭ
ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɫɬɚɧɨɜɢɦɚ. Ɇɟɪɟʃɟ ɭɬɪɨɲɟɧɟ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɫɜɚɤɨɝ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨɝ
ɝɪɟʁɧɨɝ ɬɟɥɚ ɦɟɪɢɥɢɦɚ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɭ ɞɜɨɰɟɜɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɢɦɚ ɝɪɟʁɚʃɚ ɛɢɥɨ ɛɢ
ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɤɚɤɨ ɡɛɨɝ ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɝɪɟʁɧɢɯ ɬɟɥɚ ɭ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɡɛɨɝ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢɦɚ ɛɢ ɫɜɚɤɨ ɝɪɟʁɧɨ ɬɟɥɨ ɬɪɟɛɚɥɨ ɨɩɪɟɦɢɬɢ (ɜɨɞɨɦɟɪ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢ
ɫɟɧɡɨɪɢ, ɪɚɱɭɧɫɤɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ). Ɉɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɭɬɪɨɲɟɧɟ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨɝ
ɝɪɟʁɧɨɝ ɬɟɥɚ ɫɟ, ɢɡ ɧɚɩɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ, ɜɪɲɢ „ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɨ “ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɞɟɥɢɬɟʂɚ.
Ⱦɟɥɢɬɟʂɟɦ ɫɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɭɞɟɨ ɩɨɬɪɨɲʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨɝ ɝɪɟʁɧɨɝ ɬɟɥɚ ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ ɩɨɬɪɨɲʃɢ
ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɨɛʁɟɤɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɝɪɟʁɟ, ɭ ɬɨɤɭ ɩɟɪɢɨɞɚ ɦɟɪɟʃɚ [17].
Ȼɢɥɨ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɦ ɢɥɢ ɞɚʂɢɧɫɤɨɦ ɝɪɟʁɚʃɭ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɝɪɟʁɚɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ.
Ɍɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɭɪɚɞɢɬɢ ɧɚ ɜɢɲɟ ɧɚɱɢɧɚ. ȳɟɞɚɧ ʁɟ ɫɜɚɤɚɤɨ ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɮɨɧɞɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɛɢ ɢɦɚɨ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ʂɭɞɫɤɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɢ ɛɭʇɟɬ ɱɢɦɟ ɛɢ ɫɟ
ɨɦɨɝɭʄɢɥɚ ɫɢɫɬɟɦɫɤɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɭ
ɫɟɤɬɨɪɭ ɡɝɪɚɞɚɪɫɬɜɚ. ɉɪɟɝɥɟɞ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɦɟɪɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɨɞ ɤɪɚʁʃɢɯ ɤɭɩɚɰɚ ɭ ɜɢɲɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɡɟɦɚʂɚ ȿɜɪɨɩɟ
ɞɚɬ ʁɟ ɭ [18].
ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɦɨɞɟɥɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɤɪɨɡ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨ ʁɚɜɧɨɩɪɢɜɚɬɧɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɢɡɦɟɻɭ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɩɚɪɬɧɟɪɚ – ɬɚɤɚɜ ɦɨɞɟɥ
ɪɚɡɜɢʁɚ ȳKɉ „Ƚɪɚɞɫɤɚ Ɍɨɩɥɚɧɚ“ ɇɢɲ.

ɋɥɢɤɚ 8 Ɇɨɞɟɥ ''ɇɨɜɟ ɬɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɇɢɲɚ''
ɍ ɬɚɤɜɨɦ ɦɨɞɟɥɭ, ɩɪɢɜɚɬɧɢ ɩɚɪɬɧɟɪ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ ɮɚɫɚɞɟ, ɩɪɨɡɨɪɟ, ɩɭɦɩɟ ɫɚ
ɮɪɟɤɮɟɧɬɧɨɦ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɨɦ ɢ ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟ ɜɟɧɬɢɥɟ ɧɚ ɫɟɤɭɧɞɚɪɭ, ɞɨɤ ʁɚɜɧɢ
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ɩɚɪɬɧɟɪ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɤɨɧɡɭɦ, ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɞɨɡɜɨɥɟ ɢ ɜɪɲɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɦ ɪɚɞɨɜɚ. Kɨɪɢɫɧɢɰɢ/ɤɭɩɰɢ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɛɢ ɞɨɛɢɥɢ
ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɭ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɫɜɨʁɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɫɚ ɫɧɢɠɟɧɨɦ ɰɟɧɨɦ ɢ ɪɨɤɨɦ ɨɬɩɥɚɬɟ
ɧɚ 12 ɝɨɞɢɧɚ, ɚ ɫɚɦɟ ɦɟɪɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɛɢ ɜɨɞɢɥɟ ɭɲɬɟɞɢ ɢ ɞɨ 50%. ɍ ɬɚɛɟɥɢ
3. (ɢɡɜɨɪ: ȳKɉ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɬɨɩɥɚɧɚ ɇɢɲ), ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ ʁɟ ɩɨɬɪɨɲʃɚ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢ
ɬɪɟɧɭɬɧɢ ɢɡɧɨɫ ɪɚɱɭɧɚ ɡɚ ɢɫɩɨɪɭɱɟɧɭ ɬɨɩɥɨɬɧɭ ɟɧɟɪɝɢʁɭ,ɡɚ ɫɬɚɧ ɩɨɜɪɲɢɧɟ 50ɦ2,
ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝ ɪɚɡɪɟɞɚ ’’ȿ’’ ɭ ɩɨɪɟɻɟʃɭ ɫɚ ɩɪɨɰɟʃɟɧɨɦ ɩɨɬɪɨɲʃɨɦ ɢ ɪɚɱɭɧɨɦ
ɧɚɤɨɧ ɢɡɜɟɞɟɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛʁɟɤɬɚ ɞɨ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝ ɪɚɡɪɟɞɚ ’’ɐ’’.
Ɍɚɛɟɥɚ 3. ɉɪɨɰɟɧɚ ɩɨɬɪɨɲʃɟ ɢ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɝɪɟʁɚʃɚ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ 50 ɦ2
ɩɪɟ ɢ ɩɨɫɥɟ ɭɜɨɻɟʃɚ ɦɟɪɚ ȿȿ
ɉɨɬɪɨɲʃɚ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ
(kWh/m2 ɝɨɞɢɲʃɟ)
Ɏɢɤɫɧɢ ɞɟɨ ɪɚɱɭɧɚ (ɊɋȾ)
ȼɚɪɢʁɚɛɢɥɧɢ ɞɟɨ ɪɚɱɭɧɚ (ɊɋȾ
ɝɨɞɢɲʃɟ)
ɍɤɭɩɧɨ (ɊɋȾ ɝɨɞɢɲʃɟ)

ɉɪɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ

ɉɨɫɥɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ

120

70

50x28,26=1413

50x28,26=1413

120x50x5,4=32 400

70x50x5,4=18 900,00

12x1413,00+32400=49 356

12x1413,00+32400=35 856

ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ʁɟ ɫɜɚɤɚɤɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɟ ɲɟɦɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ, ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ 7. Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɟ 2012/27/ȿɍ ɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨʁ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ [19], ɤɨʁɚ ʁɟ ɜɟʄ
ɭɜɟɞɟɧɚ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɱɥɚɧɢɰɚɦɚ ȿɍ ɢ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɨʁ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɟɪɢ ɢɥɢ ɫɧɚɛɞɟɜɚɱɢ
ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢɦɚʁɭ ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɟ ɨɞɪɟɻɟɧɭ ɭɲɬɟɞɭ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɚɥɢ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɭɲɬɟɞɟ
ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɤɨɞ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ.
ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɍɧɢʁɚ ʁɟ 25. ɨɤɬɨɛɪɚ 2012. ɝɨɞɢɧɟ, ɭɫɜɨʁɢɥɚ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɭ 2012/27/ȿɍ ɨ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨʁ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛʁɚɜɢɥɚ ʁɟ 14. ɧɨɜɟɦɛɪɚ ɭ ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ ɥɢɫɬɭ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɭɧɢʁɟ.
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ʁɟ ɫɬɭɩɢɥɚ ɧɚ ɫɧɚɝɭ 4. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 2012. ɝɨɞɢɧɟ. Ƚɥɚɜɧɟ ɧɨɜɟ ɦɟɪɟ ɤɨʁɟ ʁɟ
ɩɪɨɩɢɫɚɥɚ ɧɨɜɚ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɟ, ɚ ɬɢɱɭ ɫɟ ɩɪɟɧɨɫɚ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɟ ɫɭ:
• Ƚɨɞɢɲʃɚ ɨɛɚɜɟɡɚ ɡɚ ɞɢɫɬɪɭɛɭɬɟɪɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢ/ɢɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɩɪɨɞɚʁɨɦ
ɟɧɟɪɝɢʁɟ, ɞɚ ɫɦɚʃɟ ɩɪɨɞɚʁɭ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɤɪɚʁʃɢɦ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɡɚ 1,5%-ɭɡ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ
ɞɪɠɚɜɟ ɱɥɚɧɢɰɟ ɭɪɚɱɭɧɚʁɭ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɭɲɬɟɞɟ ɨɫɬɜɚɪɟɧɟ ɭ ɫɟɤɬɨɪɢɦɚ ɡɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭ ɢ
ɩɪɟɧɨɫ ɟɧɟɪɝɢʁɟ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɞɚʂɢɧɫɤɨ ɝɪɟʁɚʃɟ ɢ ɢɧɮɪɚɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɚ ɯɥɚɻɟʃɟ,
ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢɨ ɨɜɚʁ ɰɢʂ (ɱɥɚɧ 7.)
• Ɉɛɚɜɟɡɚ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɩɪɟɧɨɫɧɨɝ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɚ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɚɧ ɢ
ɧɟɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɨɪɫɤɢ ɧɚɱɢɧ ɭɩɪɚɜʂɚʁɭ ɫɢɫɬɟɦɫɤɢɦ ɭɫɥɭɝɚɦɚ.
• Ɉɛɚɜɟɡɚ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɚ ɚɤɬɢɜɧɢʁɟ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɭɩɪɚɜʂɚʃɭ
ɩɨɬɪɨɲʃɨɦ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɨɱɢɬɚɜɚʃɚ ɩɨɬɪɨɲʃɟ.
ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɭɜɨɻɟʃɟ ɧɚɩɥɚɬɟ ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɨɲʃɢ ɦɨɝɥɨ ɛɢ ɛɢɬɢ ɩɪɨɩɪɚʄɟɧɨ ɨɛɚɜɟɡɨɦ
ɬɨɩɥɚɧɚ ɞɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɨɛɢɦɭ ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ ɨɛɟɡɛɟɞɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɭ
ɩɨɞɪɲɤɭ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɭ ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɭɡ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɭɜɨɻɟʃɟ
ɧɚɩɥɚɬɟ ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɨɲʃɢ ɭ ɬɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ. ɉɪɟɦɚ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɨʁ ɲɟɦɢ ɬɚɤɜɚ ɫɟ ɨɛɚɜɟɡɚ
ɦɨɠɟ ɩɪɨɩɢɫɚɬɢ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɟɪɢɦɚ ɢ ɫɧɚɛɞɟɜɚɱɢɦɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ
ɝɚɫɚ ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɧɢɤɚɤɨ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɡɚɛɨɪɚɜɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɩɨɦɨʄ ɦɨɠɞɚ ɢ ɜɢɲɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɢ
ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɩɪɢɤʂɭɱɟɧɟ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ. ɍ ɨɜɚʁ ɩɪɨɰɟɫ ɫɜɚɤɚɤɨ
ɬɪɟɛɚ ɢ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɚ ɦɨɝɭ ɫɟ ɪɚɡɦɨɬɪɢɬɢ ɢ ɦɨɞɚɥɢɬɟɬɢ ɫɚɪɚɞʃɟ ɫɚ
ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɦ ɛɚɧɤɚɦɚ.
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5 ɉɊɂɆȿɊɂ ȾɈȻɊȿ ɉɊȺɄɋȿ ɍ ɈɄɊɍɀȿȵɍ
ɉɪɢɦɟɪ ɢɡ ɧɚɦɚ ɫɭɫɟɞɧɟ Ȼɭɝɚɪɫɤɟ ɦɨɠɟ ɧɚʁɛɨʂɟ ɞɚ ɢɥɭɫɬɪɭʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ, ɚɥɢ ɢ
ɫɜɪɫɢɫɯɨɞɧɨɫɬ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ ɦɟɪɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɨɛɨɫɬɪɚɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ ɢ ɤɨɪɢɫɬ – ɢ ɤɭɩɚɰɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ/ɢɫɩɨɪɭɱɢɨɰɚ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ [20].
ɇɚɢɦɟ, ɭ ɝɪɚɞɭ ɉɥɟɜɟɧ ɫɟ ɭɫɥɟɞ ɜɢɫɨɤɟ ɰɟɧɟ ɢ/ɢɥɢ ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɥɚʄɚʃɚ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ
ɝɪɟʁɚʃɚ ɭ ɤɪɚɬɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɫɚ ɦɪɟɠɟ ɢɫɤʂɭɱɢɨ ɨɝɪɨɦɚɧ ɛɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ. ɉɨɬɪɨɲʃɚ
ɬɨɩɥɨɬɟ ʁɟ ɭɫɥɟɞ ɥɨɲɟɝ ɫɬɚʃɚ ɨɦɨɬɚɱɚ ɡɝɪɚɞɚ ɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɬɨɩɥɨɬɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ,
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɡɧɚʃɚ ɢ ɦɨɬɢɜɢɫɚɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɦɟɪɚ ȿȿ ɤɨɞ ɤɪɚʁʃɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ,
ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɢ/ɢɥɢ ɧɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ ɤɪɚʁʃɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɡɚ ɦɟɪɟʃɟ ɭɬɪɨɲɟɧɟ
ɬɨɩɥɨɬɟ, ɞɨɜɟɥɨ ʁɟ ɞɨ ɞɪɚɫɬɢɱɧɨɝ ɩɨɪɚɫɬɚ ɩɨɬɪɨɲʃɟ, ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɪɚɱɭɧɚ, ɚ ɨɜɨ ɩɚɤ ɞɨ
ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɥɚʄɚʃɚ ɢɫɬɢɯ ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɱɧɨ ɢɫɤʂɭɱɟʃɚ ɫɚ ɦɪɟɠɟ. ɂɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭɜɨɻɟʃɚ ɦɟɪɚ ȿȿ, ɢ ɬɨ ɫɚɪɚɞʃɨɦ ɞɪɠɚɜɟ, ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ ɫɬɪɚɧɢɯ
ɮɨɧɞɨɜɚ, 94% ɢɫɤʂɭɱɟɧɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɫɟ ɩɨɧɨɜɨ ɩɪɢɤʂɭɱɢɥɨ ɧɚ ɦɪɟɠɭ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ
ɝɪɟʁɚʃɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɭ ɧɟ ɫɚɦɨ ɫɦɚʃɟɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ ɜɟʄ ɢ ɩɨɛɨʂɲɚɧɢ ɭɫɥɨɜɢ
ɤɨɦɮɨɪɚ.
ɇɚɫɬɚɜɚɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɨɜɚɤɜɢɯ ɢ ɫɥɢɱɧɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ʁɟ ɞɨɜɟɨ ɞɨ ɬɨɝɚ ɞɚ ʁɟ ɭ Ȼɭɝɚɪɫɤɨʁ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɭɜɟɞɟɧɨ ɩɥɚʄɚʃɟ ɢɫɩɨɪɭɱɟɧɟ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɩɨ ɭɬɪɨɲɤɭ.
ɇɚ ɫɥɢɰɢ 9. ɫɟ ɦɨɠɟ ɜɢɞɟɬɢ ɮɢɧɚɥɧɚ ɩɨɬɪɨɲʃɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɩɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɭ, ɝɞɟ ʁɟ
ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɡɚ ɫɥɢɱɧɨ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɩɨɬɪɨɲʃɚ ɜɟʄɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɫɭɫɟɞɧɭ
Ȼɭɝɚɪɫɤɭ.

ɋɥɢɤɚ 9 Ɏɢɧɚɥɧɚ ɩɨɬɪɨɲʃɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɭ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɢɦɚ ɩɨ ɝɥɚɜɢ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɭ ȿɍ ɢ
ɋɪɛɢʁɢ, [18]
Ⱦɚ ʁɟ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɦɟɪɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɫɚ ɭɜɨɻɟʃɟɦ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɩɥɚɬɟ ɩɨ ɩɨɬɪɨɲʃɢ, ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɢ ɩɪɢɦɟɪ ɉɚɧɱɟɜɚ, ɝɞɟ ʁɟ ɭ ɩɪɨʁɟɤɬɭ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɥɚ ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɚɝɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ (ȿɭɪɨɩɟɚɧ Ⱥɝɟɧɰ y ɮɨɪ
Ɋɟɰɨɧɫɬɪɭɰɬɢɨɧ) [21]. ɐɢʂ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɛɢɨ ʁɟ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɨɞɪɠɢɜɨɫɬɢ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ
ɤɪɨɡ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɦɟɪɚ ȿȿ ɭ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɭ ɢ ɩɨɬɪɨɲʃɢ. Ⱦɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɫɭ ɬɨɤɨɦ
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɢɦɚɥɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɢɡɚɛɟɪɭ ɯɨʄɟ ɥɢ ɡɚɞɪɠɚɬɢ ɫɬɚɪɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɧɚɩɥɚɬɟ ɩɨ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɢɥɢ ɩɪɟʄɢ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɩɥɚɬɟ ɩɨ ɩɨɬɪɨɲʃɢ. ɂɫɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɫɟ ɞɚ ɫɭ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɤɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚɧɟ ɦɟɪɟ ȿȿ ɩɪɟɲɥɚ ɧɚ ɧɚɩɥɚɬɭ ɩɨ ɭɬɪɨɲɤɭ, ɞɨɤ
ɫɭ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɢɡɚɛɪɚɥɚ ɞɚ ɨɫɬɚɧɭ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɧɚɱɢɧɭ
ɩɥɚʄɚʃɚ. ɇɚɤɨɧ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɟ ɢ ʁɚɫɧɨɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɚ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɦɟɪɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɢ ɨɜɚ ɫɭ ɫɟ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ ɡɚ
ɧɚɩɥɚɬɭ ɩɨ ɩɨɬɪɨɲʃɢ.
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ɁȺɄȴɍɑȺɄ
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɢɞɟʁɚ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ʁɟɫɬɟ ɭɩɪɚɜɨ ɭ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɧɚ
ɧɚʁɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢ ɧɚɱɢɧ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ ɬɨɩɥɨɬɧɨɦ ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ. Ⱦɚʂɢɧɫɤɨ
ɝɪɟʁɚʃɟ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɫɭɲɬɢɧɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɜɢɫɨɤɭ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɭ
ɢɫɩɥɚɬɢɜɨɫɬ, ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɭɫɥɨɜɟ ɤɨɦɮɨɪɚ ɤɨɞ ɤɪɚʁʃɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɫɚ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɢ ɞɚ
ɫɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ɫɬɚɛɢɥɧɨɦ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɦ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɩɪɢɦɚɪɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ
ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢ ɫɦɚʃɟʃɭ ɟɦɢɫɢʁɟ ɲɬɟɬɧɢɯ ɝɚɫɨɜɚ, ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ.
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɧɢɫɤɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɪɚʁʃɢɯ ɤɭɩɚɰɚ ɬɨɩɥɨɬɧɟ
ɟɧɟɪɝɢʁɟ, ɥɨɲɟɝ ɫɬɚʃɚ ɨɦɨɬɚɱɚ ɡɝɪɚɞɚ, ɫɬɚɪɟ ɢ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɡɚɩɬɢɜɟɧɟ ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ,
ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɩɨɬɪɨɲʃɟ ɢ ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚʃɚ ɬɟ ɩɨɬɪɨɲʃɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɤɭɩɚɰɚ,
ɞɨɥɚɡɢɦɨ ɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ ɞɚ ɞɚʂɢɧɫɤɨ ɝɪɟʁɚʃɟ ɢɡɚɡɢɜɚ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ ɫɚ ɫɬɪɚɧɟ ɤɭɩɚɰɚ, ɚ
ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɫɚ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɟɪɚ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ.
ɍ ɨɜɨɦ ɪɚɞɭ ɞɚɬ ʁɟ ɩɪɟɝɥɟɞ ɬɪɟɧɭɬɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, ɫɚ ɨɫɜɪɬɨɦ ɧɚ ɫɬɚʃɟ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɟɜɪɨɩɫɤɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ.
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɡɚɤʂɭɱɰɢ ɫɭ ɧɢɫɤɚ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɨɫɬ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɭ ɡɝɪɚɞɚɦɚ, ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ
ɦɚɥɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧɨɫɬ ɢɞɟʁɢ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɭ ɰɢʂɭ ɫɦɚʃɟʃɚ ɟɦɢɫɢʁɟ
ɲɬɟɬɧɢɯ ɝɚɫɨɜɚ, ɢ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ɥɨɲɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɛɟɧɟɮɢɬɚ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɤɨɞ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ.
ɋɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨ ɪɟɲɟʃɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɭ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɢ ɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɢ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɢ, ɚɥɢ ɢ ɭ ɩɨɬɪɨɲʃɢ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ. Ɉɜɞɟ ʁɟ ɩɚɠʃɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɡɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɭ ɤɭɩɚɰɚ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɞɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɩɨɛɨʂɲɚʃɭ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɩɨɬɪɨɲʃɟ ɬɨɩɥɨɬɟ.
Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɦɨɬɢɜɢɫɚɥɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɞɚ ɩɪɢɦɟɧɟ ɦɟɪɟ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɜɨʁɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ, ɨɫɧɨɜɧɨ ʁɟ ɭɜɨɻɟʃɟ ɦɟɪɟʃɚ ɩɨɬɪɨɲɟʃɟ
ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ, ɬɟ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɚ ɢ ʁɚɫɧɚ ɧɚɩɥɚɬɚ ɩɨ ɢɡɦɟɪɟɧɨʁ ɩɨɬɪɨɲʃɢ. ɋɥɟɞɟʄɢ
ɤɨɪɚɤ ʁɟɫɬɟ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɦɨɞɚɥɢɬɟɬɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɩɨɦɨʄɢ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɞɚ
ɨɫɬɜɚɪɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɧɚ ɫɜɨʁɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨɛɨʂɲɚɨ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɪɚɡɪɟɞ ɡɝɪɚɞɟ, ɬɟ ɩɨɫɥɟɞɢɱɧɨ ɫɦɚʃɢɥɚ ɩɨɬɪɨɲʃɚ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢ
ɪɚɱɭɧɢ ɡɚ ɨɜɭ ɭɫɥɭɝɭ.
ɂɫɤɭɫɬɜɚ ɨɤɨɥɧɢɯ ɡɟɦɚʂɚ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ɫɟ ɫɢɫɬɟɦɫɤɢɦ ɢ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ
ɫɩɪɨɜɨɞʁɟʃɭ ɦɟɪɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɭ ɡɝɪɚɞɚɪɫɬɜɭ ɦɨɝɭ ɡɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɤɪɚɬɤɨ
ɜɪɟɦɟ ɩɨɫɬɢʄɢ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ, ɧɚ ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɢ ɤɭɩɚɰɚ ɬɨɩɥɨɬɧɟ
ɟɧɟɪɝɢʁɟ. ɇɟɤɟ ɨɞ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɫɭ ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɮɨɧɞɚ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɭ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ, ɩɪɢɦɟɧɚ
ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɟ ɲɟɦɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ 7. Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɟ 2012/27/ȿɍ
ɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨʁ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɟɪɢ ɭ ɨɛɚɜɟɡɢ ɞɚ
ɨɫɬɜɚɪɟ ɭɲɬɟɞɭ ɭ ɮɢɧɚɥɧɨʁ ɩɨɬɪɨɲʃɢ, ɬɟ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɭ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɦɟɪɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɧɟ ɦɚɥɢ ɡɧɚɱɚʁ ɢɦɚ ɢ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ʁɚɫɧɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɫɜɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ, ɩɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɡɚ
ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɭ ɫɜɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ, ɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɡɝɪɚɞɚɪɫɬɜɚ.
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КРАЈЊЕГ КУПЦА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Дејан Стојановић,
Пословно удружење Топлане Србије, Ужице, Србија
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РЕЗИМЕ
Поред општих енергетских показатеља за Републики Србију у овом раду описан је поступак
одређивања цене топлотне енергије за крајње купце који се топлотном енергијом снабдевају
системом даљинског грејања. На основу трошкова који настају у производњи, дистрибуцији
и снабдевању топлотном енергијом одређује се максимално одобрени приход који се
распоређује на тарифне елементе. Објашњена је нужност постојања тзв „дводелне
тарифе“ која најбоље приказује трошкове, а у складу са Методологијом за одређивање цене
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (у даљем тексту „Методологија“).
Сагласно Методологији одређене су цене топлотне енергије за крајњег купца у зависности
од примарног енергента (природни гас, мазут, угаљ, дрвна сечка и слама), а такође су
размотрене специфичности насталих трошкова у ЈКП Градска топлана Ниш услед
постојања више транспортера природног гаса. Посебан акценат је дат на појашњење
разлике у цени производње топлотне енергије и цени коју плаћа крајњи купац топлотне
енергије и евалуацији ефикасног инвестирања.
Кључне речи: крајњи купац, Методологија, тарифни елементи, варијабилни део цене,
фиксни део цене
УВОД
Системи даљинског грејања у Републици Србији почели су да се развијају у другој половини
XX века. У почетку су као примарни енергент користили угаљ и мазут, а касније завршетком
деонице транспортног гасовода Мокрин-Кикинда-Елемир-Велика Греда–Панчево 1963.
године почињу да користе природни гас. Системи даљинског грејања су организовани у
Пословно удружење „Топлане Србије“ од 4. априла 1997. године.
Надлежност над радом и пословањем система даљинског грејања у Републици Србији имају
њихови оснивачи, односно јединице локалне самоуправе на чијем подручју се ови системи
налазе. Једини пропис који је уређивао област рада система даљинског грејања био је Закон о
комуналним делатностима. Током 2004. године када је Народна Скупштина Републике
Србије донела Закон о енергетици ("Сл.гласник РС“, бр. 84/2004, у даљем тексту „Закон
2004“). Законом 2004 се производња топлотне енергије, дистрибуција топлотне енергије,
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управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдевање топлотном
енергијом тарифних купаца поред комуналне делатности проглашавају и енергетском
делатношћу. Сагласно Закону 2004 тарифни купац је купац који купује топлотну енергију за
сопствене потребе по прописаном тарифном систему. У складу са чланом 145. Закона 2004
„Надлежни орган јединице локалне самоуправе, града, односно града Београда својим
прописом утврђује услове и начин обезбеђивања континуитета у снабдевању топлотном
енергијом купаца на свом подручју, права и обавезе произвођача и дистрибутера топлотне
енергије, права и обавезе купаца топлотне енергије, одређује орган који доноси тарифне
системе, издаје лиценце и који даје сагласност на цене топлотне енергије и прописује друге
услове којима се обезбеђује редовно и сигурно снабдевања купаца топлотном енергијом, у
складу са законом. Јединица локалне самоуправе, града, односно града Београда може за
обављање делатности производње топлотне енергије, дистрибуције и управљања
дистрибутивним системом и снабдевања купаца топлотном енергијом основати један
енергетски субјект“.
Пословно удружење Топлана Србије схвата све изазове који се пред системима даљинског
грејања налазе и током 2006. године формира радну групу која уз помоћ консултанта из
Министарства рударства и енергетике израђује три документа, и то :
- Одлуку о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевању топлотном
енергијом;
- Правила о раду дистрибутивног система и
- Тарифни систем.
Следећа промена наступа доношењем Закона о енергетици 2011. Године (("Сл.гласник РС",
бр. 57/2011, у даљем тексту „ Закон 2011“) и тада у области даљинског грејања постоје две
енергетске делатности:
-производња топлотне енергије и
-дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом.
Законом 2011 у члану 178. остаје исто решење везано за доношење тарифних система и
давање сагласности на цене топлотне енергије као и у Закону 2004.
Узимајући у обзир да диспаритет цена енергената које системи даљинског грејања користе
у производњи топлотне енергије апсолутно угрожава пословање ових енергетских субјеката,
Пословно удружење Топлана Србије истрајава у предузимању активности код Министарства
рударства и енергетике и у томе успева 2012. године (Уредба о начину одређивања највиших
и најнижих просечних цена топлотне енергије у грејној сезони 2012/2013. године ("Сл.
гласник РС", бр. 101/2012). Важност ове Уредбе је продужавана неколико пута уз гаранције
Министарства рударства и енергетике да ће се овај проблем решити доношењем новог
Закона о енергетици.
Важећи Закон о енергетици ("Сл.гласник РС“, бр. 145/2014, у даљем тексту „Закон 2014“) у
делу топлотне енергије доноси законодавни оквир за доношење Уредбе о утврђивању
методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, Правила
за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места у топлотно предајној
станици, Правилника за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке
топлотне енергије, Правилника о одржавању дела система од завршетка дистрибутивног
система до крајњег купца топлотне енергије. Треба напоменути да се сагласно Закону 2014
уводи другачије законско решење у смислу поделе на енергетске делатности и то:
-производња топлотне енергије;
-дистрибуција топлотне енергије и
-снабдевање топлотном енергијом.
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Министарство енергетике донело је Уредбу о утврђивању методологије за одређивање цене
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ("Сл.гласник РС“, бр. 63/2015, у даљем
тексту „Методологија“) у складу са чланом 362. Закона 2014и обавеза система даљинског
грејања и јединица локалних самоуправа је да овај подзаконски акт примене.
Узимајући у обзир да су системи даљинског грејања од свог постојања испоручену топлотну
енергију купцима фактурисали према јединици површине (осим неколико изузетака)
стамбеног односно пословног простора, увођењем новог начина обрачуна заправо почиње
нова ера у пословању, инвестиционој клими и краткорочној и дугорочној одрживости ових
система.
2 МЕТОДОЛОГИЈА
Методологија представља скуп критеријума и правила за утврђивање максималне висине
прихода у регулисаним делатностима, који се може остварити кроз цену производа и услуга
као и распоређивање тог прихода на тарифне елементе и тарифе за поједине категорије и
групе купаца.
Цена је вредност производа на тржишту, добијена деловањем закона понуде и потражње.
Тарифа је административно (регулаторно) утврђена вредност неког елемента производа или
услуга због сложене природе и различитости трошкова које поједини елемент изазива.
Применом тарифа на утрошене количине се индиректно добијају цене за сваког купца, које
се по правилу међусобно разликују услед различитог обима и структуре потрошње.
Регулација цена треба да омогући регулисаној компанији да из регулисане делатности
оствари приход којим ће се покрити оправдани трошкови њеног пословања (оперативни
трошкови и трошкови капитала), при чему се оправданим сматрају они трошкови који су
неопходни и неизбежни (укључујући и одговарајућу стопу приноса на ангажована средства и
инвестиције) како би се регулисана делатност могла обављати сигурно и квалитетно.
Покривање оправданих трошкова је кључно за обезбеђивање краткорочне сигурности
снабдевања (кроз адекватно одржавање и ремонте постојећих објеката), као и за обезбеђење
дугорочне сигурности снабдевања (благовременим инвестирањем у развој и изградњу
капацитета, да би се обезбедила инфраструктура адекватна прогнозираном расту потрошње).
Овим се обезбеђује одрживи развој система даљинског грејања. Активност одређивања цена
може се поделити у две фазе:
-одређивање максимално одобреног прихода система даљинског грејања и
-расподела тог прихода на тарифне елементе и тарифе за поједине групе потрошача.
Пре детаљнијег објашњења неопходно је сагледати опште енергетске показатеље,
укључујући и произведену топлотну енергију у Републици Србији у односу на ЕУ (Слика
1.). Енергетски интензитет (потрошња укупне примарне енергије) је 1,7 пута већи него у
државама ЕУ. Оваква ситуација се јавља као последица неминовних техничких губитака у
трансформацији лигнита у електричну енергију (две трећине производње електричне
енергије је из лигнита), али, пре свега, услед ниске ефикасности у потрошњи у
домаћинствима и у индустрији, због ниског степена коришћења капацитета. На слици 1.
можемо запазити да је Република Србија, суштински на 61% коришћења топлотне енергије у
односу на државе ЕУ по становнику, што итекако има везе и са коришћењем електричне
енергије за грејање код нас.
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Слика 1. Упоредни показатељи за Србију и Европску Унију
Приликом прве фазе при одређивању цене морамо одредити максималну висину прихода
чија је формула одређена изразом :
МВП = ОТ + АМ + ПР ∙ РС − ОП + КЕ
(1)
ОТ –оперативни трошкови
АМ-трошкови амортизације;
ПР-принос на ангажована средства;
РС-регулисана средства;
ОП-остали приходи и
КЕ-корекциони елемент.
Сагледавајући чињеницу да су крајњи купци топлотне енергије навикнути да се њихова
различитост у погледу коришћења топлотне енергије огледа у зависности од намене грејаног
простора ( један од првих постулата у регулацији цена кроз њену историју), у Методологији
су задржане две тарифне групе, стамбена и пословна. Овде треба напоменути да је идеја да
коефицијент разлике између стамбеног и пословног простора буде у инервалу од 1 до 1,25.
Како је овај коефицијент у претходном периоду био чак 4 и више, законодавац је сматрао да
треба “меким мерама“ доћи до коефицијента 1. У системима даљинског грејања где се код
прве примене Методологије прешло на коефицијент 1, дошло је до енормног повећања
тарифа стамбеном простору, јер максимална висина прихода мора остати идентична.
Тарифне групе се бирају у зависности од: трошкова које изазива у систему, инсталисане
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снаге и месту прикључења на систем, према количини и начину потрошње топлотне
енергије.
У другој фази приликом распоређивања максималне висине прихода на тарифне елементе
веома је важно објаснити колики број тарифних елемената нужно мора постојати, јер у
зависности од њиховог броја имаћемо толико делова цене за испоручену топлотну енергију.
Тарифни елементи су заправо носиоци трошкова који настају у производњи, дистрибуцији и
снабдевању топлотном енергијом. Код ових енергетских делатности у делу топлотне
енергије постоје варијабилни и фиксни оперативни трошкови. Оперативни варијабилни
трошкови по правилу су: трошкови енергента и енергије, трошкови електричне енергије,
трошкови воде и хемијске припреме воде.
Оперативни фиксни трошкови по правилу су: трошкови материјала, трошкови зарада,
накнада зарада и остали лични расходи, трошкови производних услуга, нематеријални
трошкови, део резервисан за накнаде и друге бенефиције запослених, а који се исплаћују у
регулаторном периоду и остали расходи из пословања. Поред оперативних фиксних
трошкова имамо и друге фиксне трошкове (Формула 1): амортизације, приноса на
ангажована средства, осталих прихода и корекционог елемента.
Размотримо следећи пример одабира тарифних елемената (Табели 1.) и то :
а) „Површина“ (један тарифни елемент-100% фиксна тарифа), у случају смањења трошкова
енергената или енергије од 20% систем даљинског грејања остварује неоправдано виши
приход од 15,38% у односу на оправдане трошкове.
б) „Енергија“ (један тарифни елемент-100% варијабилна тарифа), у случају смањења
трошкова енергената или енергије од 20% систем даљинског грејања остварује неоправдано
нижи приход 7,69 % у односу на оправдане трошкове.
в)
„Енергија“ и „Површина“ (два тарифна елемента-варијабилна и фиксна тарифа), у
случају смањења трошкова енергената или енергије од 20% систем даљинског грејања
остварује приход једнак оправданим трошковима.
У ситуацији у којој би трошкови енергије и енергената били повећани за 20% добили би
обрнут резултат. Изводимо недвосмислен закључак да је избор једноделних тарифа (случај
а и б) апсолутно погрешан, јер не репрезентује трошкове на адекватан начин. Није
примерено једном вредношћу приказивати трошкове на које можете учествовати (нпр.број
запослених и њихове зараде и остале фиксне трошкове) и трошкове енергената, енергије и
електричне енергије које су тржишне и у функционалној зависности од количине
произведене топлотне енергије.
У појединим државама ЕУ егзистирају и стимулативне тарифе које у својој основи имају
подстицаје за ефикасније коришћење температура повратне воде из дистрибутивног система.
Пружање могућности крајњим купцима топлотне енергије у Републици Србији да се
енергетски ефикасно понашају кроз измене тарифа зависи од динамичности развоја читавог
сегмента система даљинског грејања и тржишна енергената и енергије. При чему треба
водити рачуна да се не занемари сигурност снабдевања топлотном енергијом.
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Табела 1. Избор тарифних елемената
Структура
Одобрени
Смањење
трошкова
приход (€)
потрошње
– 20%
Фиксни
трошкови
10.000.000
10.000.000
(€/год)
Варијабилн
и трошкови
(€/god)
Укупни
трошкови
(€/god)
Испоручена
топлотна
енергија
(kWh/god)
Укупна
грејна
површина
(m2)
Тарифни
елемент
„Енергија“
(€/kWh)
Тарифни
елемент
„Површина
" (€/m2) или
„Инсталиса
на
снага"
(€/kW)
Укупни
приход (€)
Профит у
функцији
избора
тарифних
елемената
(€)

20.000.000

16.000.000

30.000.000

26.000.000

500.000.000

400.000.000

4.000.000

0,04

100%
варијабилни

100%
фиксни

Реални
трошкови

4.000.000

0,06

0,04

7,50

2,5

24.000.000

30.000.000

26.000.000

-2.000.000

+4.000.000

0

2,50

У досадашњој примени Методологије предмет пажње система даљинског грејања био je
појам корекционог елемента. Корекциони елемент је вредносни израз (новчани износ) према
дефиницији из [2] и није битно да ли потиче из варијабилног или фиксног дела трошкова, он
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у примени има третман фиксног трошка. Kорекциони елемент се не узима у обзир приликом
прве примене Методологије, већ након првог регулаторног периода (Слика 2.).
12
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8
6

КЕ

4

ОПф

2

ОПв

0

Одобрени
приход

Остварени
приход

Износ КЕ

Фиксна
тарифа (пре)

Фиксна
тарифа
(после)

Слика 2. Примена корекционог елемента
3 ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ
Градска Топлана Ниш је веома специфичан пример чији крајњи купци су изражавали сумњу
у оправданост трошкова које ово предузеће има и како на основу њих одређује цене за
испоручену топлотну енергију, приказ најважнијих трошкова који настају у производњи ,
дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом Градске Топлане Ниш (Слика 3.).

Максимална висина
прихода

61,3

Варијабилни трошкови
у МВП
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0,89
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Слика 3. Учешће трошкова применом Методологије Градска Топлана Ниш 2016.
Специфичност у пословању Градске топлане Ниш огледа се у проблему који крајњи купци
топлотне енергије нису препознали, а то је трошак за приступ транспортном систему
природног гаса. Трошак приступа транспортном систему природног гаса ово предузеће плаћа
предузећима ЈП Србијагас и Yugorosgaz, просечан трошак по овом основу износи 1,9 din/m3
природног гаса, што резултира укупном годишњем трошку од 50 милиона динара, односно
смањила би се цена варијабилне тарифе за 4,62 %. Имајући у виду потенцијал за смањење
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цене грејања који се налази у превазилажењу проблема двоструког плаћања приступа
транспортном систему природног гаса, остали трошкови Градске топлане Ниш могу се
сматрати оправданим и коректно избалансираним у задатим тржишним условима (Слика 4.).

0,96
2,05
0,23

11,16

Зараде бруто

Јубиларне награде

Трошкови пореза

Остало

Слика 4. Трошкови у укупној цени грејања у Градској топлани Ниш
Различите цене природног гаса и другачији приступ значају система даљинског грејања кроз
тржишне механизме у државама Европе и Републике Србије јасно се одражавају и на
различите цене топлотне енергије (Слика 5.).
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Слика 5. Приказ цена природног гаса и топлотне енергије
Начин да се уважи значај система даљинског грејања у Републици Србији и цене топлотне
енергије за крајње купце учине конкурентнијим, садржан је кроз измену приступа
одређивања цена природног гаса. Наиме, критеријум за одређивање тарифних група не треба
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да буде равномерност односно неравномерност потрошње природног гаса у току календарске
године, већ физички обим потрошње (системима даљинског грејања природни гас се
испоручује само у грејној сезони). Применом тзв “блок тарифа“ успоставио би се адекватан
однос цена топлотне енергије крајњих купаца прикључених на системе даљинског грејања и
купаца који природни гасу својим домаћинствима користе за грејање (Слика 6.).
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Слика 6. Блок тарифе
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Примена Методологије за израчунавање цена топлотне енергије може послужити као основ
за доношење инвестиционих одлука приликом избора примарног енергента за производњу
топлотне енергије (Слика 7.). Овом приликом нису разматрани трошкови који настају у
дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом, јер се може сматрати да су они готово
идентични (изузимајући трошкове зарада за различите енергенте). Јасно је да су фиксни
трошкови неуобичајено високи у случaјевима када као примарне енергенте одаберемо сламу
и дрвну сечку. Разлог за овакав раст је високо капитално улагање у опрему која нам је
потребна за производњу топлотне енергије користећи сламу и дрвну сечку. Користећи
поређење показано у [6] можемо као референтан податак узети вредност од 1,83 пута вишу
цену опреме која за производњу топлотне енергије користи дрвну сечку у односу на опрему
која у производњи топлотне енергије користи природни гас. Република Србија би у своју
енергетску стратегију требала да укључи искуства држава ЕУ (Аустрија), које пружају
одређени подстицај за набавку опреме која користи обновљиве изворе енергије (сламу и
дрвну сечку). Подстицањем оваквог механизма „субвенционисања“ постиже се још један
циљ, а то је развој домаћих компанија за производњу овог типа опреме. На овај начин би
мале компаније које и сада постоје у Републици Србији могле стратешки да се развијају и
превазиђу изазове које им намеће домаће тржиште уз улазак технологија
иностраних
компанија. Сагласно Методологији није могуће занемарити висину трошкова ангажованих
средстава која су коришћењем сламе и дрвне сечке изузетно високи у односу на ангажована
средства конвенционалних енергената , као и принос на ангажована средства који директно
зависи од висина каматних стопа на сопствени и позајмљени капитал приликом задуживања.
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Ово
недвосмислено указује да ће све трошкове који настану непромишљеном
инвестиционом политиком сносити крајњи купци топлотне енергије.
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Слика 7. Годишњи трошкови топлотне енергије исказани у (din/m2)

Дрвна сечка

Уобичајен начин приказивања трошкова за испоручену топлотну енергију је збир обе тарифе
исказан по МWh (Слика 8.). Ради лакше конверзије током ове евалуације коришћен је
податак о тзв. “годишњој специфичној потрошњи“ топлотне енергије у износу од 132
kWh/m2/god. Износ од 48,14 €/MWh преузет је из [8] и нешто је нижи од добијене вредности
од 50,62 €/MWh услед нижих трошкова дрвне сечке. Коришћењем механизма субвенција за
опрему, којом производимо топлотну енергију где је примарни енергент дрвна сечка,
можемо снизити цену топлотне енергије за 8,87%.
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Слика 8. Цене топлотне енергије исказаних у (€/MWh) за пет енергената
Приликом публиковања студија и радова који за тему имају поређење цена топлотне
енергије, потребно је посветити пажњу укупним трошковима које те цене обухватају. Наиме,
најчешће се приказују цене топлотне енергије које обухватају само трошкове набавке
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енергената, док у себи не садрже инвестиционе трошкове и трошкове периодичних прегледа
и одржавања.
На овај начин крајњи купци топлотне енергије се доводе у недоумицу, а потенцијални
инвеститори заинтересовани за улагање у постројења за производњу топлотне енергије било
да су јавни или приватни могу донети неисправне инвестиционе одлуке.
Дакле пројекат који за циљ има уградњу опреме која користи јефтинији примарни енергент,
не можемо оценити као економски оправдан и финансијски исплатив само на основу тог
критеријума.
ЗАКЉУЧАК
Током примене Методологије намеће се потреба да се крајњим купцима топлотне енергије
објасни природа свих трошкова који настају у производњи, дистрибуцији и снабдевању
топлотном енергијом. Системи даљинског грејања и јединице локалне самоуправе су у
обавези да отклоне директне субвенције у производњи и дистрибуцији топлотне енергије,
међусобно субвенционисање између енергетских делатности које обављају и да развијају
политику промовисања енергетске ефикасности. Међусобно субвенционисање између
енергетских делатности за сада није уочљиво, али интенција у будућности може бити
раздвајање енергетских делатности и то би за последицу имало и посебне тарифе за
производњу, дистрибуцију и снабдевање и самим тим би поједини трошкови били још више
подложни анализи. У раној фази дефинисања новог технички прихватљивог концепта у циљу
смањења трошкова, Методологија може послужити да донесемо правилне инвестиционе
одлуке. Примери добре праксе у државама ЕУ увођењем „блок тарифа“ стимулишу тржишне
принципе, а системе даљинског грејања постављају на заслужено место у енергетском
систему Републике Србије. Приликом сваке измене Методологије у периоду пред нама не
треба запоставити сигурност снабдевања топлотном енергијом и развијање програма заштите
енергетски угрожених купаца, уз повећање финансијске дисциплине.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Закон о енергетици ("Сл.гласник РС“, бр. 84/2004).
[2] Закон о енергетици ("Сл.гласник РС", бр. 57/2011).
[3] Закон о енергетици ("Сл.гласник РС“, бр. 145/2014).
[4] Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца
топлотном енергијом ("Сл.гласник РС“, бр. 63/2015).
[5] Извештај о раду Агенције за енергетику Републике Србије за 2016.
[6] Department of Energy and Environment CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Gothenburg, Sweden 2015.
[7] Stojanović, D., Jerotić, S., Stanojčić, M.: The development of (I) price algorithm model and
price index of wood chips and (II) data collection and calculation of thermal energy costs produced
from four different fuels which can be used for heat production in Serbia, Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
[8] Rehabilitation and modernization of the district heating (DH) system in the city of Banja Lukafocus on energy efficiency, UNEP.

- 73 -

