
ТЕСТ ППДАЦИ П СТАОУ ПБЈЕКТА / СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ / СТАНА – 

СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ, ЗА ППТРЕБЕ ПРПЦЕНЕ АКТИВНПСТИ И РАДПВА 

КПЈЕ ЈЕ ППТРЕБНП УРАДИТИ У ЦИЉУ ППБПЉШАОА ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНПСТИ  - ЗА ЗАИНТЕРЕСПВАНЕ СТАНПВНИКЕ ЈЛС ШИД – 

ППШТИНЕ ШИД 

 

I. Када је изграђен ваш пбјекат/стан? 

 

1. Ппсле 2012. 

2. 1990. – 2012. 

3. 1960. – 1990. 

4. 1919. –1960. 

 

II. Да ли сте меоали  или дпдавали елементе сппљних зидпва вашег пбјекта / стана у 

ппследоих  5 гпдина? 

 

1. Да, ппстављена је термпизплација и прпмеоени су прпзпри на пбјекту 

2. Да, стављена је термпизплација 

3. Да, меоани су прпзпри и сппљна врата 

4. Не 

5. Незнам 

 

III. Да ли на сппљним зидпвима вашег пбјекта/стана ппстпји термпизплаципни материјал 

(стирпппр, стирпдур, камена вуна, минерална вуна и сл.) 

 

1. Да, 10-15 cm 

2. Да, 8-10 cm 

3. Да, 5-8 cm 

4. Не 

5. Незнам 

 

IV. Да ли ппстпји термпизплаципни материјал на међуспратнпј кпнструкцији изнад грејанпг 

прпстпра Вашег пбјекта/стана (раван крпв изнад стана, ппткрпвље кпје се не греје изнад 

стана, тавански прпстпр изнада стана или сл.)? 

 

1. Да, 10-15 cm 

2. Да, 8-10 cm 

3. Да, 5-8 cm 

4. Не 

5. Незнам 

 



 

V. Да ли ппстпји термпизплаципни материјал на кпнструкцији исппд грејанпг прпстпра Вашег 

пбјекта/стана (укпликп је исппд стана тлп-земљиште, ппдрумске прпстприје, пасаж крпз 

пбјекат и слични птвпрени или негрејани прпстпри)? 

 

1. Да, 10-15 cm 

2. Да, 8-10 cm 

3. Да, 5-8 cm 

4. Не 

5. Незнам 

 

VI. Кпја врста прпзпра је на вашем пбјекту/стану? 

 

1. Дрвп-алуминијумски прпзпри са вишеслпјним стаклпм 

2. ПВЦ прпзпри са вишеслпјним стаклпм 

3. Алуминијумски прпзпри са вишеслпјним стаклпм 

4. Дрвени прпзпри крилп на крилп са једнпструким стаклпм 

5. Незнам 

 

VII. Кпји систем грејаоа кпристите у вашем пбјекту/стану? 

 

1. Грејаое системпм тпплптне пумпе 

2. Грејаое на дрваи угаљ 

3. Грејаоена пелет /гас 

4. Грејаое на струју 

5. Незнам 

 

VIII. Какп загревате впду за кпришћеое у пбјекту/стану? 

 

1. Бпјлер ппвезан са системпм спларних кплектпра 

2. Бпјлер ппвезан са системпм грејаоа 

3. Прптпчни бпјлер 

4. Електрични бпјлер 

5. Незнам 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛАТИ: 

Укпликп сте у претхпдним пдгпвприма на питаоа имали највише запкружених 

пдгпвпра ппд брпјевима: 

 

1. Ваш пбјекат је енергетски ефикасан и најверпватније припада „C“ разреду или вишем и у 

најмаоу руку задпвпљава прпписане стандарде енергетске ефикаснпсти за нпве зграде. 

Свпју зграду мпжете унапредити дп максималнп мпгућих уштеда:  

- Ппстављаоем вентила кпји мпгу да мере и кпнтрплишу пптрпшоу енергије за грејаое 

(термпстатски вентили),  

- Унапређеоем системагрејаоа и ппвезиваоем припреме тппле впде са даљинским грејаоем.  

- Кпристећи пбнпвљиве извпре енергије кап штп су сунчева, уградопм спларних панела или 

тпплпта из земље (гептермална енергија) ппмпћу тпплптних пумпи и сл. 

 

2. Ваш пбјекат припада најверпватније енергетскпм разреду „E“ или „D“. 

 

Какп бисте смаоили пптрпшоу енергије пптребне за грејаое вашег пбјекта мпгуће је да 

енергетски санирате свпју зграду, и тп мпжете учинити:  

- Ппстављаоем бпље термпизплације на сппљашоим зидпвима и међуспратнпј кпнструкцији 

изнад (таваница или крпв) и исппд (ппд) грејанпг прпстпра,  

- Заменпм ппстпјећих прпзпра,  

- Унапређеоем система грејаоа  

- Ппстављаоем вентила кпји мпгу да мере и кпнтрплишу пптрпшоу енергије за грејаое 

(термпстатски вентили),  

- Ппвезиваоем припреме тппле впде са системпм грејаоа.  

Овим интервенцијама бисте унапредили енергетски разред вашег пбјекта/стана и знатнп 

смаоили пптрпшоу енергије. 

3. Ваш пбјекат најверпватније припада енергетскпм разреду „F“ или „E“. 

 

Какп бисте смаоили пптрпшоу енергије пптребне за грејаое вашег пбјекта мпгуће је да 

енергетски санирате свпју зграду, тп мпжете учинити: 

- Ппстављаоем бпље термпизплације на згради (у дебљем слпју или са бпљим термп-

карактеристикама)  

- Заменпм ппстпјећих прпзпра са прпзприма са вишеслпјним стаклпм, 

- Унапређеоем система грејаоа. 

Овим интервенцијама бисте унапредили енергетску ефикаснпст Вашег пбјекта за 1 дп 2 

енергетска разреда и за Ваш пбјекат/стан бисте знатнп смаоили пптрпшоу енергије. 



 

4. Ваш пбјекат најверпватније припада најлпшијем енергетскпм разреду - „G“. 

 

Да бисте енергетски унапредили Вашу зграду и смаоили пптрпшоу енерије мпгуће је да 

енергетски санирате свпју зграду, применпм грађевинских мера и тп: 

- Ппстављаоем термпизплације на згради; 

- Заменпм ппстпјећих прпзпра са прпзприма са вишеслпјним стаклпм.  

Овим бисте унапредили за 1 дп 2 енергетска разреда ваш пбјекат/стан и знатнп смаоили 

пптрпшоу енергије. 

 

 

 

НАППМЕНА: Сврха пвпг теста је самп уппзнаваое станпвника ппштине Шид са начинима 

унапређеоа енергетске ефикаснпсти зграда. Прпрачуни за унапређеое енергетске ефикаснпсти 

пбјеката и дпбијаое паспша су дпста кпмплекснији и зависе пд мнпгп више параметара и 

фактпра, и на тим ппслпвима раде лиценцирани инжеоери и фирме. 

 

    За кпнкретније мере унапређеоа, уштеде и вреднпст инвестиције за унапређеое енергетске 
ефикаснпсти вашег пбјекта, пбратите се вашпј лпкалнпј сампуправи за саветпдавну ппмпћ у 
вези енергетске ефикаснпсти слаоем питаоа, а мпжете и сампсталнп дпћи дп инфпрмација на 
сајту: stanovanje.gov.rs , у делу енергетска ефикасност у зградама,  где су вам дпступне 
брпшуре, приручници, инфпрмативни флајери и друге публикације у вези енергетске 
ефикаснпсти зграда. Такпђе, ппсетите сајт, eekalkulator.mgsi.gov.rs и прпверите вреднпст 
пптребних улагаоа и исплативпст инвестиције, за извпђеое радпва кпје желите урадити у циљи 
ппбпљшаоа енергетске ефикаснпсти вашег стана или пбјекта. 
 
 
 
У Шиду, 
Дана: 10.06.2021.гпдине 
 
 
 

ЕМ ЈЛС ШИД 
Гпрдана Митић,дипл.инж.арх. 

 
 


