
Једноставни савети за уштеду струје и новца

Лети
Подесите температуру клима уређаја 
између 23°C и 26°C. Још је боље да 
користите вентилаторе уместо клима 
уређаја – или их користите заједно – 
зато што вентилатори боље распршују 
хладан ваздух.  
Преко дана навуците завесе и 
ролетне.
Ноћу када температура падне, 
отворите прозоре да врућ ваздух 
изађе.
Проверите да ли вам фрижидер 
ефикасно ради – немојте да га 
преоптеретите.

Зими
Подесите температуру грејања 
између 18ºC и 21ºC. Сваки 
степен више може да повиси 
ваш рачун за грејање за 15 
процената. 
Навуците завесе, ролетне и 
затворите врата.
Искључите други фрижидер

Обуците се топлије. 

За више информација, 
погледајте
environment.nsw.gov.au
savepower.nsw.gov.au
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Увек
Угасите светла када никог нема у 
просторији.
Замените старе сијалице у 
домаћинству са компактним 
флуоросцентним сијалицама или 
LED-сијалицама.
Искључите уређаје на зидној 
утичници.  Чак и телефони и пуњачи 
батерија користе струју када су 
укључени. 
Када мењате или када купујете 
нове апарате за домаћинство, као 
што су фрижидер или телевизор, 
погледајте налепницу на којој је 
наведено колико струје троше 
(Energy Rating label) – што је више 
звездица на налепници, то боље.

За више информација о томе 
како да штедите струју код 

куће, погледајте

savepower.nsw.gov.au
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Искључите уређаје на зидној 
утичници

http://www.environment.nsw.gov.au


Једноставне мере које можете предузети у домаћинству како би 
смањили рачуне за струју а тиме допринели очувању околине

У кухињи
 � Укључујте машину за прање 
судова само кад је пуна, и то на 
програм који штеди струју, а судове 
оставите да се осуше на ваздуху. 

 � Кувајте у микроталасној пећници, 
а не на штедњаку или у рерни 
– микроталасна пећница троши 
мање струје. 

 � Подесите температуру фрижидера 
на 3°C до 4°C, а замрзивача на 
-15°C до -18°C.

 � Пазите да гума око врата 
фрижидера буде чиста и замените 
је када се искрза. 

 � Пазите да фрижидер има доста 
вентилације, што значи да треба 
да оставите доста места са свих 
страна да би ваздух могао да 
циркулише око њега. 

 � Поклопите судове у којима кувате 
да би се јело брже скувало. 

У купатилу и у 
вешерници

 � Перите одећу у хладној води, и у 
хладној води ће се добро опрати. 

 � Изнесите одећу да се суши уместо 
да користите машину за сушење 
веша. 

 � Поставите туш који регулише 
проток воде и туширање сведите 
на неколико минута – тако ћете 
смањити потрошњу топле воде. 

 � Поправите чесме које цуре и 
изолујте цеви за врућу воду. 

У дневном боравку
 � Угасите светла када одлазите из 

просторије.
 � Искључујте телевизоре, музичке 

линије и компјутере на утичници 
када их не користите  – не 
остављајте их спремне да се 
укључе (‘stand-by’).

 � Користите вишеструке 
разводнике са прекидачем и 
поставите их тако да вам буду 
лако доступни. 
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 �  
Када следећи пут будете 
куповали електричне 
апарате пре куповине 
поставите себи следећа 
питања:
Колико заиста кошта 
овај апарат?
Није све у цени апарата. 
Пре куповине 
поверите колико струје 
троши и колико ће вас 
то коштати на дуже 
стазе.

 За додатне информације посетите интернет странице 
environment.nsw.gov.au/smarterchoice

Апарати са мањом 
стопом конзумирање 
енергије троше мање 

струје чиме су ваши 
трошкови на дуже 

стазе мањи

Мања 
потрошња 

струје – већа 
уштеда

Пре куповине новог апарата, поверите колико стру   троши и колико ће вас то 
коштати на дуже стазе.

Посетите smarterchoicecalculator.com.au

Више звездица 
– већа уштеда

Када поредите 
апарате сличне 
величине, обратите 
пажњу на оне са 
већим бројем 
звездица јер ћете 
тако да уштедите

је

http://environment.nsw.gov.au/smarterchoice
http://smarterchoicecalculator.com.au

