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Члан 13.
Ис пу ње ње усло ва из чла на 12. тач ка 1) овог пра вил ни ка се 

до ка зу је: ове ре ном ко пи јом ди пло ме, рад ном књи жи цом и ли стом 
про је ка та у ко ји ма је ли це уче ство ва ло, пот пи са но и ове ре но од 
стра не прав ног ли ца ко је је под не ло зах тев за из да ва ње овла шће-
ња, ко ја оба ве зно са др жи: на зив про јек та, ло ка ци ју објек та, од но-
сно си сте ма за гре ја ње, сна га си сте ма, да тум по чет ка и за вр шет ка 
про јек та и на зив ин ве сти то ра. 

Ис пу ње ње усло ва из чла на 12. тач ка 2) овог пра вил ни ка се 
до ка зу је ко пи јом ли цен це.

Члан 14.
Кон тро ле си сте ма за гре ја ње мо гу да оба вља ју прав на ли ца 

ко ја има ју овла шће ње ко је је из дао Ми ни стар у скла ду са  за ко ном 
и овим пра вил ни ком.

Члан 15.
Ре ше ње ко јим се да је овла шће ње, по ред оп штих еле ме на та 

утвр ђе них за ко ном, са др жи по дат ке:
1) из ре ги стра ко ји пред ста вља ју основ не по дат ке прав ног 

ли ца ко ме се да је овла шће ње;
2) о ква ли фи ка ци о ној струк ту ри и бро ју кон тро ло ра си сте ма 

за гре ја ње;
3) о до ка зи ма на осно ву ко јих је утвр ђе но да прав но ли це ис-

пу ња ва усло ве за оба вља ње кон тро ле си сте ма за гре ја ње, и
4) о до ка зи ма на осно ву ко јих је утвр ђе но да ли це  ко је ће 

оба вља ти по сло ве кон тро ло ра си сте ма за гре ја ње ис пу ња ва усло ве 
из овог пра вил ни ка.

Члан 16.
Пр ва кон тро ла си сте ма за гре ја ње, угра ђе ног у пе ри о ду од 

нај ду же три го ди не до да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка, из-
вр ши ће се у вре мен ским пе ри о ди ма из чла на 4. ста ва 2. овог пра-
вил ни ка.

Пр ва кон тро ла си сте ма за гре ја ње, чи ји ко тло ви има ју укуп ну 
сна гу ве ћу или јед на ку 100 kW, угра ђе ног у пе ри о ду ду жем од три 
го ди не до да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка, из вр ши ће се у 
пе ри о ду до две го ди не, од да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка.

Пр ва кон тро ла си сте ма за гре ја ње, чи ји ко тло ви има ју укуп-
ну сна гу ве ћу или јед на ку 50 kW, а ма њу од 100 kW, угра ђе ног у 
пе ри о ду ду жем од три го ди не до да на сту па ња на сна гу овог пра-
вил ни ка из вр ши ће се у пе ри о ду до три го ди не, од да на сту па ња на 
сна гу овог пра вил ни ка.

Члан 17.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 110-00-00023/2016-06
У Бе о гра ду, 15. ју на 2016. го ди не

Ми ни стар, 
Алек сан дар Ан тић, с.р.

При лог 1

НА ЧИН ВР ШЕ ЊА КОН ТРО ЛЕ ПРО ЦЕ СА СА ГО РЕ ВА ЊА  
И ПРО ЦЕ НЕ СТЕ ПЕ НА КО РИ СНО СТИ КО ТЛА

1.1. То ком кон тро ле про це са са го ре ва ња и про це не сте пе на 
ко ри сно сти ко тла ме ре се сле де ће ве ли чи не:
θfg (°C) тем пе ра ту ра дим них га со ва на из ла зу из ко тла
ΧO2,fg,dry (%) са др жај ки се о ни ка О2 у су вим дим ним га со ви ма  – за пре мин ски 

удео
ΧCO,fg,dry (%) са др жај угљен мо нок си да CО у су вим дим ним га со ви ма  – за пре-

мин ски удео
θair (°C) тем пе ра ту ра ва зду ха за са го ре ва ње на ула зу у го ри о ник (темп. ва-

зду ха у про сто ри ји)
θins (°C) тем пе ра ту ра опла те ко тла
Bac ha rach број (дим ни број) код ко тло ва на теч но и чвр сто го ри во

1.2. Сма тра се да је по сту пак ме ре ња спро ве ден у скла ду са 
тач ком 1.1 ако су та ме ре ња из вр ше на на осно ву дру гих за кон ских 

про пи са од стра не су бје ка та, од но сно те ла ко ја по сту па ју по тим 
про пи си ма. 

1.3. На осно ву из вр ше ног ме ре ња из ра ђу је се из ве штај о ме-
ре њу ко ји је са став ни део из ве шта ја о кон тро ли.

Сте пен ко ри сно сти ко тла - ефи ка сност ко тла се у сми слу овог 
пра вил ни ка про це њу је као:

ηcmb = 100  – αch,on (%)

где су:
αc h,on  – Г убитак  у  д имним гасов им а (%) 

Гу би так у дим ним га со ви ма

Ко е фи ци јен ти c1 c2

Го ри во
При род ни гас 0,66 0,009
ТНГ 0,63 0,008
Лож уље 0,68 0,007
Др во 0,65 0,008

При лог 2

ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА КО ЈА ТРЕ БА ДА БУ ДЕ СТА ВЉЕ НА  
НА УВИД У СВР ХУ ВР ШЕ ЊА КОН ТРО ЛЕ

За вр ше ње кон тро ла, Об ве зник кон тро ле мо ра да ста ви на 
увид овла шће ном прав ном ли цу сву рас по ло жи ву до ку мен та ци ју, 
из ве шта је, по дат ке и ин фор ма ци је од зна ча ја за кон тро ле ко је за-
тра жи овла шће но прав но ли це, а по себ но сле де ће:

 – Спи сак са став них де ло ва си сте ма: спи сак по став ка ма ин-
ста ли ра ног по стро је ња за гре ја ње укљу чи во: иден ти фи ка ци ју про-
из во ђа ча, мо де ле и иден ти фи ка ци о не бро је ве, са по зи ци ја ма уну-
тра шњих и спољ них ком по нен ти.

 – Дис по зи ци је и ше ме на ко ји ма су при ка за не глав не ком по-
нен те си сте ма за гре ја ње.

 – Опис на чи на ре гу ли са ња тем пе ра ту ре ва зду ха у сва кој зо ни.
 – Опис на чи на ре гу ли са ња пе ри о да ра да, цен трал но и/или у 

сва кој зо ни.
 – Из ве шта је из ра ни јих кон тро ла истог си сте ма за гре ја ње, 

ако по сто је. 
 – Еви ден ци ју о из вр ше ним ак тив но сти ма одр жа ва ња, укљу-

чи во чи шће ње ко тло ва, дим ња ка и ка на ла за од во ђе ње дим них га-
со ва, и хе миј ској при пре ми во де, ако по сто је.

 – Еви ден ци ју о ак тив но сти ма ба жда ре ња и одр жа ва ња из вр-
ше ним на си сте ми ма за ре гу ла ци ју и сен зо ри ма, или си сте ми ма за 
кон тро лу на ни воу објек та, ако по сто је.

 – Про јек то ва но то плот но оп те ре ће ње објек та, и кра так опис 
ве ли чи не и за у зе то сти гре ја них про сто ра, ако по сто је.

 – Еви ден ци ју о би ло ко јим про бле ми ма или жал ба ма из ја-
вље ним у од но су на усло ве уну тра шњег ком фо ра по стиг ну тог у 
тре ти ра ним про сто ри ма, ако по сто је.

За свр хе вр ше ња кон тро ла си сте ма за гре ја ње чи ји су ко тло ви 
укуп не сна ге ве ће или јед на ке 100 kW, об ве зник кон тро ле тре ба 
да, по ред до ку мен та ци је, из ве шта ја, по да та ка и ин фор ма ци ја на-
зна че них у ста ву 1. овог при ло га, ста ви на увид овла шће ном прав-
ном ли цу и сле де ћу до ку мен та ци ју, ако је до ступ на: 

 – Опис кон трол них зо на си сте ма са ше мат ским цр те жи ма.
 – Еви ден ци ју о ин ди ви ду ал но ме ре ном ко ри шће њу из во ра, 

од но сно ко тла  и/или по тро шњи енер ги је.
 – Пре глед од го ва ра ју ћих мо гућ но сти и об у хва та сва ког си-

сте ма за кон тро лу ко ји је ин ста ли ран и та ча ка од ре ђе них за ре гу-
ла ци ју тем пе ра ту ре у сва кој греј ној зо ни, пе ри о ди ке ње го вог одр-
жа ва ња и да ту му по след ње кон тро ле и одр жа ва ња. 

 – Пре глед па ра ме та ра ко је пра ти би ло ко ја кон трол на ста ни-
ца, или је ди ни ца за да љин ску кон тро лу, ко ји се ко ри сте за кон ти-
ну ал но пра ће ње ка рак те ри сти ке уре ђа ја и све дру ге до би је не ин-
фор ма ци је у ве зи са рад ном ефи ка сно шћу уре ђа ја.
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При лог 3

НА ЧИН ВР ШЕ ЊА КОН ТРО ЛЕ

Кон тро ла Си сте ма за гре ја ње об у хва та сле де ће ак тив но сти:
1) Пре глед и ис пи ти ва ње рас по ло жи ве до ку мен та ци је, из ве-

шта ја (укљу чи во све из ве шта је ко ји се од но се на ра ни је кон тро-
ле), по да та ка и ин фор ма ци ја ко је при ми или при ку пи овла шће но 
прав но ли це; 

2) Кон тро лу про це са са го ре ва ња у ко тлу;
3) Про це ну ефи ка сно сти ко тла, на осно ву кон тро ле про це са 

са го ре ва ња у ко тлу, са од го ва ра ју ћим по де ша ва њи ма ка ко би се 
од ра зи ла про сеч на ефи ка сност ко ја се ве ро ват но мо же по сти ћи то-
ком це ле го ди не.

4) Про це ну ве ли чи не, од но сно сна ге ко тла, у од но су на зах те-
ва но то плот но оп те ре ће ње  објек та или де ла објек та. 

5) Про це на из тач ке 4) се не мо ра по но во вр ши ти при ли ком 
дру ге кон тро ле истог си сте ма и сва ке сле де ће уко ли ко ни је до шло 
до про ме не то плот ног оп те ре ће ња  објек та или де ла објек та.

6) По ре ђе ње ве ли чи не, од но сно сна ге ко тла са про це ње ним 
вр шним то плот ним оп те ре ће њем објек та.

7) По зи ци о ни ра ње по стро је ња и по ре ђе ње еле ме на та си сте-
ма за гре ја ње са ли стом де ло ва си сте ма. 

8) По зи ци о ни ра ње ко тла или ко тло ва и иден ти фи ка ци ја про из-
во ђа ча, на зи ва мо де ла, ти па (по себ но да ли се ра ди о кон ден за ци о-
ном или не кон ден за ци о ном). Еви ден ти ра ње да ли по сто је од сту па ња 
из ме ђу ствар ног и у до ку мен та ци ји опи са ног по стро је ња. Про ве ру 
да ли је ко тао функ ци о на лан и ви зу ел ну про це ну ње го ве ста ро сти и 
тре нут ног ста ња. Ако је то мо гу ће, оце ну на чи на мо ду ли ра ња го ри о-
ни ка (укљу че ње/ис кљу че ње, сте пе но ва ни, или мо ду ли ра ни).

9) Еви ден ти ра ње да ли је до вод ва зду ха за са го ре ва ње у ко-
тао, и у ко тлар ни цу (ако ко тао ни је за тво рен у зап ти ве ну про сто-
ри ју), од го ва ра ју ћи и без смет њи.

10) За кон ден за ци о ни ко тао, про ве ру дре ни ра ња кон ден за та 
и це во во да. Еви ден ти ра ње да ли је цев за дре ни ра ње ме тал на или 
не ме тал на.

11) Еви ден ти ра ње да ли ко тлов ско по стро је ње и ње го ва не-
по сред на око ли на из гле да ју чи сти и без пре пре ка. 

12) Еви ден ти ра ње ви зу ел них зна ко ва цу ре ња во де, оште ће ња 
на ста лих од во де и ко ро зи је.

13) По зи ци о ни ра ње аку му ла то ра то пле во де и енер гет ске 
озна ке на по су ди. Из ве шта ва ње о ка те го ри ји на озна ци, или о не-
по сто ја њу озна ке. Еви ден ти ра ње ко ли чи не изо ла ци је на су ду и 
ње ног ста ња. Еви ден ти ра ње да ли су цев ни при кључ ци и це ви ко је 
во де до су да изо ло ва не.

14) По зи ци о ни ра ње цир ку ла ци о них пум пи и озна ке енер гет-
ске ефи ка сно сти. Из ве шта ва ње о кла си на озна ци, или о не по сто-
ја њу озна ке. Уко ли ко не ма цир ку ла ци о них пум пи, из ве шта ва ње да 
се си стем осла ња на гра ви та ци о ну цир ку ла ци ју.

15) Про ве ра тра се и ста ња це во во да си сте ма за гре ја ње, у ме-
ри у ко јој је он при сту па чан и ви дљив. Еви ден ти ра ње да ли је изо-
ло ван и ка кво је ста ње изо ла ци је.

16) Про ве ра греј них те ла, где су ви дљи ви. Про ве ра да не по-
сто ји цу ре ње и ко ро зи ја. Еви ден ти ра ње да ли они има ју ин ди ви ду-
ал ну ре гу ла ци ју тем пе ра ту ре (као што су тер мо стат ски ра ди ја тор-
ски вен ти ли) или ло кал ну ре гу ла ци ју пу тем зон ског тер мо ста та.

17) По сма тра ње да ли пре гра де или на ме штај угро жа ва ју 
учи нак греј них те ла.

18) Про ве ра да ли по сто је тер мо стат ски ре гу ла то ри тем пе ра-
ту ре во де, тер мо стат ски ре гу ла то ри тем пе ра ту ре ва зду ха, зон ски 
или соб ни ре гу ла то ри, вре мен ски пре ки да чи и уре ђа ји за бло ки ра-
ње (нпр. за ис кљу чи ва ње ко тла ка да не ма по тра жње за то пло том).

19) По ре ђе ње тре нут но на зна че ног да на у не де љи и вре ме на 
у да ну на уре ђа ји ма за кон тро лу си сте ма за гре ја ње у од но су на 
ствар но вре ме и дан.

20) Еви ден ти ра ње по де ше них пе ри о да укљу чи ва ња и ис кљу-
чи ва ња гре ја ња про сто ра (за рад не да не, да не пре ко не де ље и за 
ви кенд, уко ли ко је ова мо гућ ност рас по ло жи ва са тај ме ром).

Кон тро ле си сте ма за гре ја ње чи ји су ко тло ви укуп не сна ге ве-
ће или јед на ке 100 kW ће, осим ак тив но сти на ве де них у ста ву 1. 
овог при ло га, об у хва ти ти и сле де ће:

1) Пре глед еви ден ци је о ак тив но сти ма си сте ма на гре ја њу и 
по тро шњи енер ги је то ком евен ту ал них пре ко мер них са ти ко ри-
шће ња или уз пре ко мер ну по тро шњу.

2) Оце на ефек тив не при ме не би ло ког си сте ма за кон тро лу 
и пра ће ње/мо ни то ринг ра да си сте ма за гре ја ње, укљу чу ју ћи и ре-
дов ну по врат ну ин фор ма ци ју ста на ри ма објек та.

3) Оце на зо ни ра ња у од но су на фак то ре као што су ло кал-
ни ни вои ин тер ног по ја ча ња, ори јен та ци ја и из ло же ност сун че вом 
зра че њу.

4) Оце на по де сно сти ти па и ло ка ци је зон ских сен зо ра за ре-
гу ла ци ју гре ја ња.

5) Бе ле же ње по де ше них тем пе ра ту ра у сва кој зо ни за гре ја ње 
у од но су на ак тив но сти и за у зе тост зо на и про сто ра.

То ком кон тро ла, кон тро ло ри си сте ма за гре ја ње ће по себ но 
тра жи ти уоби ча је не не до стат ке код сле де ћих де ло ва си сте ма:

1) Ко тао  – ни је по де шен; за не ма ре но сер ви си ра ње и чи шће-
ње; оште ће на изо ла ци ја.

2) Цир ку ла ци о на пум па  – ни ска кла са енер гет ске ефи ка сно сти.
3) Аку му ла тор то пле во де ко ји је при кљу чен на си стем за 

гре ја ње (би ло за скла ди ште ње са ни тар не то пле во де или као то-
плот ни ба фер)  – ло ша или оште ће на изо ла ци ја, не а де кват на и не-
пот пу на ре гу ла ци ја.

4) Це ви  – ло ша изо ла ци ја, гу би так то пло те из ван гре ја ног 
про сто ра.

5) Уре ђај за кон тро лу си сте ма за гре ја ње  – не а де кват не функ-
ци је, не ко рект но по де ше не функ ци је или функ ци је ко је не ра де.
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