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1. Увод 

Софтвер „Типологија стамбених зграда Србије“ садржи податке о националној типологији 

стамбених зграда Србије као и податке о типологијама стамбених зграда у локалним 

самоуправама Србије. 

Национална типологија стамбених зграда Србије представља категоризацију стамбених 

зграда према карактеристикама које омогућују процену тренутног стања њихове енергетске 

ефикасности и могућности унапређења. У складу је са европском методологијом 

структурирања грађевинског фонда, препорученом од стране Европске комисије (2012/C 

115/01), дефинисаном у склопу међународног пројекта ТАБУЛА1. Принципи формирања 

матрице Националне типологије стамбених зграда и детаљан приказ зграда које представљају 

репрезент сваког типа објављен је 2013 године у истоименој монографији у склопу сета три 

монографије Стамбене зграде Србије2. Национална типологија обухвата 43 типа зграда, 

класификованих према карактеристикама које утичу на њихову енергетску ефикасност. За 

сваки од представника типова могућ је преглед података о заступљености у оквиру 

грађевинског фонда, конструктивним елементима, енергетским перформансама, предлог мера 

побољшања кроз два нивоа – унапређење 1 и 2, као и модул „моја интервенција“ кроз који се 

могу дефинисати различите мере унапређења одабраног типа. 

Типологија локалних самоуправа представља категоризацију стамбених зграда урађену у 

складу са принципима формирања Националне типологије, али на узорку стамбених зграда 

одабране локалне самоуправе. На овај начин добијају се статистички подаци о заступљености 

препознатих типова у локалној самоуправи, и формира се локална типолошка матрица, која 

не мора бити иста као матрица Националне типологије. У оквиру локалних матрица долази 

до препознавања локално специфичних типова, који због величине узорка нису препознати у 

склопу Националне типологије, као и изостанка типова зграда који нису заступљени у 

грађевинском фонду одабране локалне самоуправе.  

Софтвер „Типологија стамбених зграда Србије“ служи као један од извора информација при 

изради планова енергетске ефикасности, кроз могућност прегледа и коришћења података о 

карактеристичним стамбеним зградама на националном и локалном нивоу, и испитивање 

могућности унапређења њихове енергетске ефикасности, процени потребних улагања и 

потенцијалних уштеда потребне енергије за грејање што може служити као основ за 

доношење стратешких одлука у погледу обнове зграда. 

                                                 

1пројекат TABULA, више информација на http://episcope.eu/building-typology/webtool/   

2 Сет Стамбене зграде Србије обухвата три монографије: Атлас породичних кућа Србије (2012), Атлас 

вишепородичних зграда Србије (2013) и Национална типологија стамбених зграда Србије (2013). Све три 

монографије су двојезична издања (српски/енглески) и издата су од стране GIZ-a и Архитектонског факултета 

Универзитета у Београду. Све публикације доступне су на: 

http://www.arh.bg.ac.rs/programi/specijalisticke-akademske-studije-energetski-efikasna-i-zelena-arhitektura-

201617/?pismo=lat  

http://episcope.eu/building-typology/webtool/
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2. Почетна страна – одабир типологије 

Одабир типологије се врши тако што се кликне на поље „НАЦИОНАЛНА ТИПОЛОГИЈА“ за 

приказ матрице националне типологије или на поље локална типологија (сл. 1) у виду одабира 

територије локалне самоуправе на мапи Србије, која ће вас усмерити на матрицу типологије 

одабране локалне самоуправе. 

 

Слика 1. Страница одабир типологије 

На страници „матрица типологије је приказана матрица која се састоји од одабраних 

представника сваког типа стамбених зграда. Тип је дефинисан временским периодом изградње, 

приказаним у колонама, и категоријом зграде дефинисаном у односу на тип становања 

(породично или колективно становање) и положај зграде на парцели у односу на суседе 

(слободностојећа, у низу, ламела, солитер) (сл. 2). Типови су према категоријама разврстани у 

редове. 

 

Слика 2. Страница приказа одабране типологије (национална типологија) 



Упутство за коришћење софтвера „Типологија стамбених зграда Србије“  

 

 

   

   

 
 

3 

 

На овој страници кориснику је омогућено да одабере: 

 Један тип стамбених зграда. 

 Све типове стамбених зграда који припадају једном временском периоду. 

 Све типове који припадају једној категорији стамбених зграда. 

 Представнике свих типова стамбених зграда. 

2.1. Одабир једног типа стамбених зграда 

Одабир једног типа стамбених зграда се врши тако што се кликне на слику представника типа у 

матрици. Након  избора представника, са леве стране матрице биће приказана „лична карта“ 

одабраног типа зграда, као и галерија слика. „Лична карта“ се састоји од следећих података (сл. 

3): 

 тип зграде, 

 период градње, 

 заступљеност одабраног типа у целокупном стамбеном фонду у односу на укупан: број 

зграда, број станова, површину,  

 количина укупне енергије потребне за грејање на годишњем нивоу за одабрани тип (за 

постојеће стање, унапређење 1 и унапређење 2). 

 

Слика 3. Приказ личне карте одабраног типа 

Након што се одабере жељени тип стамбених зграда потребно је кликнути на дугме „Даље“ 

(приказано на слици 4. доле десно) како би се прешло на страну на којој је дат детаљни преглед 

карактеристика одабраног типа. 
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2.2. Одабир свих типова стамбених зграда који припадају једном 
временском периоду 

Одабир свих типова стамбених зграда који припадају једном временском периоду се врши тако 

што се кликне на поље са временском одредницом жељеног временског периода (распон 

година). Након одабира временског периода у матрици, са леве стране матрице биће приказана 

лична карта са сумираним подацима за све типове стамбених зграда који припадају одабраном 

временском периоду, као и галерија слика. У сумарној личној карти се налазе следећи подаци 

(Слика 4): 

 период градње (ознаке од А-Х), 

 заступљеност одабраних типова у целокупном стамбеном фонду у односу на укупан: број 

зграда, број станова, површину, 

 количина укупне енергије потребне за грејање на годишњем нивоу (за постојеће стање, 

унапређење 1 и унапређење 2). 

 

Слика 4. Приказ сумиране личне карте за типове стамбених зграда који припадају једном временском 

периоду 

2.3. Одабир свих типова који припадају једној категорији стамбених 
зграда 

Одабир свих типова који припадају једној категорији стамбених зграда се врши тако што се 

кликне на поље са називом и илустрацијом жељене категорије. Након одабира жељене 

категорије, лево од матрице биће приказана сумирана лична карта и галерија слика. У сумарној 

личној карти се налазе следећи подаци (сл. 5): 

 категорија стамбених зграда (ознаке од 1-6), 
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 заступљеност одабраних типова у целокупном стамбеном фонду у односу на укупан: број 

зграда, број станова, површину, 

 количина укупне енергије потребне за грејање на годишњем нивоу (за постојеће стање, 

унапређење 1 и унапређење 2). 

 

Слика 5. Приказ сумиране личне карте за типове који припадају једној категорији стамбених зграда 

2.4. Одабир свих типова у матрици националне типологије 

Одабир свих типова у матрици националне типологије се може извршити тако што се кликне на 

поље у горњем левом углу (вертикално и хоризонтално усмерене стрелице). Одабиром свих 

типова у матрици, са леве стране матрице биће приказани сумирани подаци о националној 

типологији стамбених зграда Србије: укупан број зграда, станова, укупна стамбена површина, 

као и укупна потребна енергија за грејање у постојећем стању, унапређењу 1 и унапређењу 2.  

 

Слика 6. Приказ сумираних података за националну типологију стамбених зграда 
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3. Детаљан преглед једног типа стамбених зграда 

Након одабира жељеног типа стамбених зграда, кликом на „Даље“  биће приказана страница за 

преглед детаља зграде која је представник одабраног типа(сл. 7). 

 

Слика 7. Преглед одабраног типа стамбених зграда 

У левом делу странице прегледа детаља одабраног типа стамбених зграда налази се секција за 

приказ општих података о одабраном типу (текстуални опис као и галерија слика представника 

типа), као што је приказано на слици 8. Дугме за повратак на матрицу типологије и одабир 

другог типа налази се испод галерије фотографија. 

 

Слика 8. Секција приказа општих података одабраног типа и поље за повратак на матрицу 
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На десној страни екрана се налази секција са приказом података о архитектонско-грађевинским 

карактеристикама одабраног типа. Корисник овде има могућност прегледа приказа детаља за 

три стања одабраног типа, и то: 

 постојеће стање (сл. 9), 

 

Слика 9. Детаљнији приказ података одабраног типа (постојеће стање) 

 унапређење 1 (сл. 10), 

 

Слика 10. Детаљнији приказ података одабраног типа (унапређење 1) 
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 унапређење 2 (сл. 11).  

 

Слика 11. Детаљнији приказ података одабраног типа (унапређење 2) 

За сва три стања дати су основни подаци о архитектонско-грађевинским карактеристикама 

одабраног типа као што су: грађевински елементи термичког омотача зграде; структура, 

површина и вредност коефицијента пролаза топлоте (U[W/m2K]) за сваки елемент термичког 

омотача; енергетски разред, дефинисан у складу са Правилником о енергетској ефикасности, и 

вредност годишње потребне енергије за грејање (Qh, an [kWh/m2a]). 

Приказ грађевинских елемената је разврстан према позицијама термичког омотача које постоје 

код представника одабраног типа  (сл. 12). 

 

Слика 12. Позиције грађевинских елемената на објекту 

Испод сваке позиције термичког омотача приказани су грађевински елементи обухваћени 

изабраном позицијом и њихови детаљи (сл. 13). 
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Слика 13. Приказ детаља грађевинског елемента 

У детаљима за сваки грађевински елементи приказани су: 

 текстуални опис,  

 површина,  

 коефицијент пролаза топлоте, и  

 структура грађевинског елемента у виду табеле са слојевима материјала од којих се 

састоји. 

Текстуални опис представља сажет опис конструкције, док су у табели излистани сви слојеви 

конструкције који утичу на прорачун коефицијента пролаза топлоте, на начин њихове 

симулације (хомоген или хетероген слој).  

Испод детаља грађевинског елемента приказан је енергетски разред у зависности од одабраног 

стања (постојеће стање, унапређење 1 или унапређење 2). (сл. 14). 

 

Слика 14. Приказ енергетског разреда 

Зависно од стања које корисник посматра могуће је: 

 код стања „постојеће стање“ притиском на дугме „моја интервенција“ одабрати модул за 

одабир грађевинских радова у склопу мера унапређења енергетске ефикасности и 

прорачунати вредност инвестиције, енергетске уштеде, и економске параметре 

исплативости инвестиције. 

 код стања „унапређење 1“ и „унапређење 2“ притиском на дугме „калкулација“ одабрати 

модул у коме се налази преглед мера унапређења енергетске ефикасности од којих се 

састоје унапређења 1 и 2, вредности инвестиције, енергетским уштедама као и 

економским параметрима исплативости инвестиције. 
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4. Модул „КАЛКУЛАЦИЈА“ за стања унапређење 1 / унапређење 2 

У модулу калкулација за стања „унапређење 1“ и „унапређење 2“ су приказани детаљни подаци 

о дефинисаном сету мера за унапређење у склопу одабраног стања, укупној вредности 

инвестиције, оствареним енергетским уштедама, исплативости инвестиције (период отплате) у 

зависности од одабраних економских параметара , као и смањењу емисије CO2 у зависности од 

изабраног енергента. 

 

Слика 15. Страница калкулација за унапређење 1/унапређење 2 

На левом делу странице налази се преглед података о одабраном типу зграда. Основни подаци 

(ознака типа, опис категорије, година изградње, грејана површина, грејана запремина). 

На десном делу странице (сл. 16) дате следеће секције: 

 списак свих грађевинских позиција са описом одабраног унапређења (сл. 17) и детаљима 

за само унапређење,  

 улазни подаци за прорачун економских параметара и смањења емисије CO2 (где је 

омогућен унос цена kWh, каматна стопа, енергент) (сл. 18), 

 енергетски разред који ће објекат имати након примене мера унапређења (сл. 19),  

 резултати прерачунавања (сл. 20) након примене одабраног унапређења (смањење 

емисије CO2 [kg CO2], уштеда енергије [kWh/a], уштеда [€/a], укупна инвестиција [€], 

отплата [број година]).  
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Слика 16. Приказ података на десној половини странице калкулација за унапређење 

На слици 17, приказан је детаљ стране „калкулација“ где су приказане позиције грађевинских 

елемената одабраног типа. За сваку позицију дат је опис предвиђених мера унапређења у оквиру 

одабраног стања (унапређење 1 или 2). Детаљан опис грађевинских радова који чине сваку од 

мера унапређења за одабрану позицију приказују се тако што се кликне на дугме . У склопу 

детаљног описа мера унапређења приказани су подаци за сваки елемент појединачно: назив 

елемента, контролни чекбокс, опис грађевинских радова, јединична цена мере унапређења, 

укупна цена мере уанпређења. 

Контролни чекбокс омогућава да се из прорачуна укупне инвестиције уклоне они грађевински 

радови које се не желе применити у склопу изабраног унапређења. Радови који представљају 

основне мере и утичу на унапређење енергетске ефикасности (постављање термоизолације 

нпр.) не могу се  уклонити. 
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Слика 17. Приказ грађевинских елемената са описом мера унапређења и детаљним описом грађевинских 

радова 

На слици 18. приказана је форма за унос улазних података за прорачун економских параметара и 

смањења емисије CO2. У овој форми се уноси цена у евро-центима за енергент, каматна стопа за 

израчунавање укупне инвестиције и периода отплате, као и одабир енергента како би се 

израчунала емисија CO2. 

 

Слика 18. Форма за унос улазних података 

На слици 19. приказана је секција енергетског разреда који ће објекат имати након примене 

унапређења. 

 

Слика 19. Енергетски разред након примене мера унапређења 

На слици 20. приказана је секција резултата прорачуна након примене одабраног унапређења. 

 

Слика 20. Резултати прорачуна за унапређење 

Испод секције резултата прорачуна за одабрано унапређење приказана су три дугмета (сл.  21): 

 дугме „инфо“: служи за приказивање прозора релевантних информација (сл. 22),  

 дугме „назад“: омогућава повратак за једну страницу назад, и  
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 дугме „сачувај“: омогућава да се сачува извештај који генерише страница „калкулација“. 

    

Слика 21. Дугме инфо, назад, сачувај 

 

Слика 22. Прозор за приказ релевантних информација 
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5. Моја интервенција 

Модул „МОЈА ИНТЕРВЕНЦИЈА“ (сл. 23) омогућава одабир мера за унапређење енергетске 

ефикасности и грађевинских радова у склопу одабраних мера обнове зграде. Страница „моја 

интервенција“ узима постојеће стање одабране стамбене зграде. 

 

Слика 23. Страница моја интервенција 

Страница „моја интервенција“ садржи приказ позиција елемената термичког омотача одабраног 

типа (сл. 24). Овде је могуће одабрати позицију термичког омотача на којој се желe применити 

мере унапређења. 

 

Слика 24. Приказ позиција елемената термичког омотача 

Испод приказа позиција елемената термичког омотача приказују се грађевински елементи који 

чине одабрану позицију (сл. 25). Овде се изабере грађевински елемент на ком се жели 

применити мера унапређења. 

 

Слика 25. Приказ грађевинског елемената на одабраној позицији термичког омотача са описом 

одабраног елемента 
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На слици 26. је приказано поље у коме је приказана површина одабраног грађевинског 

елемента. Ову вредност је могуће изменити али у том случају прорачун енергетских 

перформанси и уштеда енерије, као и повезаних параметара (период отплате, емисија CO2) неће 

бити омогућен! Поред поља за приказ површине овде је такође приказана и фотографија 

стамбене зграде која је представник одабраног типа, као и легенда за контроле које ће се 

појавити у делу за одабир специфичних радова за унапређење. 

 

Слика 26. Приказ поља са површином одабраног грађевинског елемента, фотографијом представника 

одабраног типа, као и легенде ознака 

На слици 27. приказан је део странице „моја интервенција“ са приказом типова унапређења које 

је могуће одабрати, на примеру мера унапређења позције термичког омотача „спољни зид“. 

 

Слика 27. Приказ одабира типа унапређења 

Након одабира типа унапређења изглед странице „моја интервенција“ биће као на слици 28. 
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Слика 28. Приказ изгледа странице моја интервенција након одабира типа унапређења 

Пошто се одабере тип унапређења отвара се поље са листом под-типова унапређења  од којих 

треба одабрати жељену опцију (сл. 29). 

 

Слика 29. Приказ листе под-типова унапређења 

Након што се одабере под-тип унапређења корисник треба да изабере конкретне грађевинске 

радове које треба извршити у склопу жељене мере унапређења (сл. 30). Грађевински радови су 

подељени у две врсте: радови у групи и радови који нису додељени групи. За радове који 

припадају истој групи корисник може одабрати само један рад за унапређење из дате групе, док 

код радова који нису у групи корисник може бирати радове независно један од других. Радови 

који су у групи су означени са  а радови који нису у групи су означени са . Неки од радова 

имају и додатни параметар који је потребно дефинисати при избору унапређења. Овај додатни 

параметар је приказан у колони „атрибут“, а може да буде дебњина термоизолације или тип 

стакла (забисно о којем унапређењу се ради). Поред колоне „атрибут“ приказана је и колона 

„цене“ за рад која је изражена у еурима по метру квадратном. Ова цена се приликом одабира 

рада аутоматски попуњава са предложеном ценом из ценовника радова. Цену је могуће 

променити. 
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Слика 30. Приказ специфичних грађевинских радова за одабрани под тип унапређења 

Испод списка радова налази се и приказ укупне цене свих одабраних радова који чине 

унапређење (сл. 31). 

 

Слика 31. Укупна сума свих одабраних радова  

На страници „моја интервенција“ се налази и дугме „брисање података“ које служи да се 

обришу сви одабрани радови за унапређње, односно све измене које је корисник направио код 

одабраног типа (сл. 32). 

 

Слика 32. Дугме за брисање свих одабраних радова на страници моја интервенција 

Десно од дугмета брисање података се налазе и дугмад „сачувај“ и „учитај“ (сл. 33).  

  

Слика 33. Дугмад сачувај и учитај моју интервенцију 

Кликом на дугме „сачувај“ се ће се извршити чување одабраних радова у мојој интервенцији 

како би се касније „учитавањем“ могло наставити са даљим радом у мојој интервенцији. Кликом 

на дугме сачувај отвориће се прозор за одабир локације где се жели сачувати фајл „моје 

интервенције“ (сл. 34). 
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Слика 34. Прозор за чување фајла моја интервенција 

 Кликом на дугме „учитај“ се врши учитаваењ сачуваног фајла моја интервенција са локалног 

рачунара. За учитаваењ сачуваног фајла моје интервенције отвориће се страна приказана на 

слици 35. Када се одабере сачувани фајл потребно је да  

 

Слика 35. Страница за учитавање сачуваног фајла моја интервенција 

Када се одабере сачувани фајл потребно је да се кликне на дугме „учитај“ како би се извршило 

учитавање фајла након чега ће фајл бити учитан и биће приказана страница моја интервенција.  

На страници се такође налази и дугме за приказ инфо прозора (сл. 36) као и дугме за повратак 

на претходну страницу (сл. 37). 

 

Слика 36. Дугме за приказ инфо прозора 

 

Слика 37. Дугме за повратак на претходну страницу 
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Дугме „калкулација“ (сл. 38) на страници „моја интервенција“ има за циљ да прикаже страницу 

са прорачуном уштеда и економских параметара остварених избором одређених мера 

унапређења кроз модул „моја интервенција“. 

 

Слика 38. Дугме калкулација за моју интервенцију 

Након што корисник кликне на дугме „калкулација“ за моју интервенцију приказаће се станица 

са резултатима као на слици 39. 

 

Слика 39. Приказ странице калкулација након модула моја интервенција 

Ова страница слична је страници калкулација коју је могуће одабрати након приказа стања 

унапређење 1 или 2 (сл. 15). На овој страници приказане су следеће секције:  

 основни подаци о одабраном типу,  

 одабране мере унапређења у модулу моја интервенција, 

 улазни подаци за прорачун,  

 резултати уштеда енергије, смањења емисије CO2 као и економски параметри 

инвестиције остварени кроз изабране мере унапређења. 

Секција одабране мере интервенције (сл. 40) садржи списак свих радова који су предходно 

изабрани као мере унапређења на страници „моја интервенција“. Радови су приказани 

груписано за сваки елемент и за сваку позицију термичког омотача. Поред назива рада 

приказана је његова јединична цена, површина грађевинског елемента на којој се примењује и 

укупна цена. 
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Слика 40. Секција одабраних мера интервенције 

На слици 41. приказана је форма за унос улазних података. Овде је потребно унети цену 

енергије (kWh) у еуроцентима, каматну стопу за израчунавање укупне инвестиције, као и 

одабир енергента како би се израчунала емисија CO2. 

 

Слика 41. Секција улазних података 

На слици 42. приказана је секција резултата прорачуна након примене одабраних мера 

унапређења. 

 

Слика 42. Секција резултата прерачунавања одабраних радова за унапређење 

Испод секције са резултатима налазе се три дугмета (сл. 43): 
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 дугме „инфо“: служи за приказивање прозора релевантних информација (слика 23), 

 дугме „назад“: омогућава повратак за једну страницу назад, и  

 дугме „сачувај“: омогућава да се сачува извештај који генерише страница „калкулација“. 

    

Слика 43. Дугме инфо, назад, сачувај 


	1. Увод
	2. Почетна страна – одабир типологије
	2.1. Одабир једног типа стамбених зграда
	2.2. Одабир свих типова стамбених зграда који припадају једном временском периоду
	2.3. Одабир свих типова који припадају једној категорији стамбених зграда
	2.4. Одабир свих типова у матрици националне типологије

	3. Детаљан преглед једног типа стамбених зграда
	4. Модул „КАЛКУЛАЦИЈА“ за стања унапређење 1 / унапређење 2
	5. Моја интервенција

