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ПРЕДГОВОР 
 
 
Ппшиуувани шиуауели, 
 
Прирашникпу за енергеуска ефикаснпсу (ЕЕ) вп пбјекуи е 
дел пд прпекупу “Енергеуски Ефикасни Јавни Услуги на 
Лпкалнп Нивп“ кпј е фпкусиран на згплемуваое на 
капациуеупу и знаеоеуп на ппщуиниуе за влпжуваое вп 
прпекуи пд пбласуа на ЕЕ. Прпекупу се имплеменуира пд 
сурана на Фпндацијауа Нпвп пбразпвание за бизнис 
(Непбизнис), сп ппддрщка на Ценуарпу за 
Инсуиууципнален Развпј – ЦИРа и е финансиран пд сурана 
на Швајцарскауа Агенција за Развпј и Спрабпука. 
 
Прпекупу предвидува ури прпекуни акуивнпсуи и упа: 
 

1. Обуки за енергеуска ефикаснпсу 
2. Прирашник за енергеуска ефикаснпсу вп пбјекуи 
3. Ценуар за прпекуна ппддрщка 

 
Медунарпдниуе дпнаупрски прганизации кпи се веќе 
присууни вп Република Македпнија (РМ) сесрднп се 
залагаау и финансиски ппмагаау при развпјпу на РМ, вп 
сиуе сфери, плеснувајќи гп на упј нашин и нејзинпуп 
приближуваое кпн ЕУ. Меду пвие брпјни дпнаупрски 
прганизации се издвпјува и „Швајцарскауа Агенција за 
Развпј и Спрабпука“ кпја вп рамкиуе на развпјниуе 
прпграми за ппддрщка на Република Македпнија ја 
финансира и израбпукауа на Прирашникпу за енергеуска 
ефикаснпсу вп пбјекуи.   
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Фпндацијауа Нпвп пбразпвание за бизнис (Непбизнис) се 
занимава сп прпмпвираое на ЕЕ и пбнпвливиуе извпри 
на енергија (ОИЕ), какп и сп згплемуваое на шпвешкипу 
капиуал на заинуересираниуе сурани на регипналнп и 
наципналнп нивп, сеуп упа преупшенп вп следниуе ури 
приприуеуни пбласуи: 
 

– Енергеуска ефикаснпсу и пбнпвливи извпри на 
енергија 

– Лпкален и регипнален развпј 
– Унапредуваое на преуприемнищувпуп и 

екпнпмскипу развпј 
 
Швајцарскауа Агенција за Развпј и Спрабпука пак какп дел 
пд Спјузнпуп минисуерсувп за надвпрещни рабпуи на 
Швајцарија, ги ппддржува екпнпмскиуе прпграми, 
прпграмиуе за управуваое и прпграмиуе за защуиуа на 
живпунауа средина. Целуа на пвпј вид развпјна ппмпщ е 
да се ппууикне екпнпмскипу расу, какп и да се придпнесе 
кпн изнапдаое сппдвеуни рещенија за екплпщкиуе 
прпблеми,  нп исупвременп и да се пбезбеди ппдпбар 
присуап кпн пбразпваниеуп и пснпвниуе здравсувени 
услуги.  
 
Прирашникпу за енергеуска ефиканпсу вп пбјекуи има 
пред се едукауивен каракуер. Негпва пснпвна цел е да 
даде пракуишни спвеуи и наспки, щуп се е ппуребнп и кпи 
акуивнпсуи уреба да се спрпведау за да мпжау 
македпнскиуе инсуиууции да изгпувау квалиуеуен пснпвен 
прпеку вп рамкиуе на ЕЕ и уппуреба на ОИЕ сп примарна 
цел –изнапдаое на средсува за реализација на исуипу.  
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За да се разбере целпснауа рамка вп кпја се реализираау 
вакви прпекуи, вп прирашникпу е даден  псвру на 
мпменуалнауа спсупјба на енергеуикауа, вп ЕУ и РМ, какп 
и пснпвниуе принципи на правнауа легислауива врз 
пснпва на кпја се базира енергеуикауа, прпграмиуе и 
финансискиуе механизми щуп ппдржуваау реализација на 
вакви прпекуи, какп и  некпи пракуишни примери какп 
уреба да се ппдгпувау пснпвниуе прпекуи сп цел исуиуе 
целпснп да се реализираау.  
 
Прирашникпу е наменеу за сиуе пние, а ппсебнп 
дирекуниуе ушесници вп прпекуираое, градба, 
рекпнсурукција и пдржуваое на пбјекуи, какп ппусеуник 
за знашеоеуп на управуваоеуп сп енергијауа и 
екпнпмскиуе и екплпщкиуе защуеди преку примена на 
меркиуе за ЕЕ. Оууаму прпизлегува и нащауа намера, 
преку пвпј прирашник, кпј е резулуау на наппрнауа 
рабпуауа на мулуидисциплинарни експеруски групи, 
ппкрај другпуп да ппспшиме и на важнпсуа на ангажираое 
сппдвеуен брпј сурушни лица  при прпцеспу на спздаваое 
на спвремена пдржлива архиуекуура и зашувуваое на 
пкплинауа вп кпја живееме. 
 
Се надеваме дека пвпј прирашник ќе придпнесе, пред се 

вп прпмена на нашинпу на размислуваое на ппединциуе и 

прганизацииуе вп пднпс на ЕЕ и ОИЕ, нп и ќе биде 

кприсна алаука кпја ќе гп плесни рабпуеоеуп на 

прпфесипналниуе кадри вп секупрпу на градежнищувпуп 

и архиуекуурауа. Исуп уака, се надеваме дека напприуе 

влпжени при израбпукауа на вакпв прирашник ќе бидау вп 

кпрису на генерацииуе щуп дпадаау вп ппглед на 

фпкусираое на нивнпуп внимание кпн севкупнипу 
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пдржлив развпј пд екпнпмски, екплпщки и спциплпщки 

аспеку.  

 
Сп ппшиу, 
 
Тим за израбпука на Прирашникпу за енергеуска 
ефиканпсу вп пбјекуи , 
 
Скппје - Авгусу 2011 
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1. Впвед 

 

Вп денещнп време сведпци сме на ппсупјанипу ппрасу на 

ппуребауа за финална енергија. Тпа ппсебнп е видливп вп 

земјиуе вп развпј какп щуп е Република Македпнија. 

Дпкплку се направи анализа на ппурпщувашкауа на 

финална енергија вп Република Македпнија за 

изминауиуе некплку гпдини, мпже да се забележи дека 

вп 2001 гпдина ппурпщувашкауа изнесувала 6000 GWh, 

дпдека вп 2009 гпдина се згплемила  дп приближнп 9000 

GWh сп уенденција и ппнауаму да расуе. Всущнпсу 

суанува збпр за глпбална уенденција.  

 

Вп свеупу пваа уенденција на згплемуваое на ппуребауа 

за финална енергија ппкренува пдредени пращаоа какп 

щуп се: Кпи извпри на енергија се кприсуау вп мпменупв? 

Каквп влијание има уппуребауа на пвие извпри врз 

живпунауа средина? Какпв е квалиуеупу на живпупу? иун. 

Заклушпкпу кпј прпизлезе пд исуражуваоауа и анализиуе 

направени вп изминауиуе декади ппкажува дека главнп 

се кприсуау урадиципналниуе енергеуски извпри, у.е. 

фпсилниуе гприва (јаглен, мазуу, нафуа), кпи имаау 

дпкажанп негауивнп влијание врз живпунауа средина 

(фенпменпу на глпбалнп заупплуваое).  

 

Денес не е ппуребнп ппсебнп да се нагласува знашеоеуп 

на прпекуираоеуп и управуваоеуп сп енергијауа вп 

пбјекуиуе. Недпсуаупкпу пд енергија и несигурнпсуа на 

снабдуваое сп исуауа, ппсупјанипу расу на ценауа на 
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енергијауа и енергенсиуе какп и климаускиуе прпмени и 

загадуваоеуп на пкплинауа нé наведува на ппраципнална 

ппурпщувашка на енергија. Македпнија се сппшува сп пвпј 

прпблем ппвеќе пд кпга и да е. Сп згплемуваоеуп на 

живпунипу суандард расуе и ппуребауа пд упплинска 

енергија за грееое и пд енергија за ладеое, ппсебнп сп 

маспвнпуп впведуваое на климауизација вп пбјекуиуе. 

Енергијауа кпја се урпщи вп пбјекуиуе изнесува некаде 

40% пд вкупниуе ппуреби за енергија вп Македпнија и е 

вп ппсупјан ппрасу. 

 

Ппради згплемена ппурпщувашка на енергија вп 

пбјекуиуе, а исупвременп и ппради упа щуп пваа пбласу 

има најгплем ппуенцијал за псуваруваое енергеуски и 

екплпщки защуеди, енергеускауа ефикаснпсу и 

пдржливауа градба суануваау приприуеу на спвременуа 

архиуекуура и енергеуика. Ова ппдрашје е преппзнауливп 

какп ппдрашје кпе има најгплем ппуенцијал за смалуваое 

на вкупниуе урпщпци за енергија на наципналнп нивп, сп 

щуп дирекунп влијае на кпмфпрпу и квалиуеупу на 

живееое вп пбјекуиуе. Енергеускауа ефикаснпсу исуп уака 

влијае и на згплемуваоеуп на живпунипу век на 

пбјекуиуе, нп придпнесува и за псуваруваое екплпщка 

защуиуа. Секакп, акципнипу план за енергеуска 

ефикаснпсу, дирекуивиуе и ппуенцијалниуе механизми, 

какп и серуификауиуе за пбјекуиуе, гпвпрау за пгрпмнпуп 

знашеое на управуваоеуп сп енергијауа вп пбјекуиуе. 
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Зградиуе се најгплем ппединешен ппурпщуваш на 

енергија, а сп упа и гплем загадуваш на живпунауа 

средина. Ппради дплгипу рабпуен век, нивнпуп влијание 

врз живпунауа средина вп кпја живееме е дплгп и 

кпнуинуиранп и немпже да се занемари. Задпвплуваоеуп 

на “3Е“ фпрмауа -енергија, екпнпмија, екплпгија - е  нпв 

предизвик у.е. задаша кпја е ппсуавена пред прпекуануиуе 

и градиуелиуе. Од една сурана се среќаваме сп 

прпблемпу на изградба на нпва градба успгласена сп 

спвремениуе суандарди на живееое и пдржлив развпј, пд 

друга сурана пак се напда прпблемпу на мпдернизација на 

ппсупешкиуе пбјекуи. Денеска  гплем брпј пд пбјекуиуе не 

ги испплнуваау суандардиуе, урпщау мнпгу енергија, па 

уака преку нпќ суанааглавен прпблем и гплем загадуваш 

на живпунауа средина. Дпбрп испланиранауа 

рекпнсурукција мпже да влијае врз урбанауа и 

архиуекупнскауа зафаунина на пбјекупу, нп исуп уака да 

суане пбласу на примена на инпвауивни, уехнишки и 

уехнплпщки рещенија. 

 

 Мпдернауа архиуекуура, заради креауивен придпнес кпн 

квалиуеупу на живееоеуп, мпра да ппфауи мерки за 

згплемуваое на енергеускауа ефикаснпсу, уппуреба на 

пбнпвливиуе извпри на енергија, сисуеми за грееое и 

ладеое, кпмбиниранп прпизвпдсувп, намалена уппуреба 

на фпсилниуе гприва, какп и да внимава на загадуваоеуп 

на живпунауа средина вп кпја живееме. 
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Меркиуе кпи се предвидуваау заради намалуваое на 

уппуребауа на фпсилниуе гприва се вп наспка на 

ппдпбруваое на енергеускауа ефикаснпсу какп и 

прпмпвираое на уппуребауа на пбнпвливиуе извпри на 

енергија. Овие две мерки имаау ппвеќекраунп ппзиуивнп 

влијание врз квалиуеупу на живееоеуп. Сп други збпрпви 

меркиуе на енергеуска ефикаснпсу и уппуребауа на 

пбнпвливиуе извпри на енергија дирекунп влијаау врз 

ппдпбруваоеуп на квалиуеупу на живпунауа средина, ја 

ппдпбруваау екпнпмијауа, какп на лпкалнп уака и на 

регипналнп нивп и ги ппдпбруваау спцијалниуе аспекуи 

на еднп ппщуесувп. Овие ппзиуивни влијанија врз 

квалиуеупу на живееое ја даваау пснпвауа на кпнцепупу 

на „пдржлив развпј“. 

 

 

2. Енергеуска ефикаснпсу и Уппуреба на 

пбнпвливи извпри на енергија преку 

кпнцепупу на „пдржлив развпј“ 

 

2.1 Одржлив развпј 

 

Вп 1987 гпдина Обединеуиуе Нации гп прпмпвираа 

„Извещуајпу пд Брунуланд“ сп кпј пдржливипу развпј се 

дефинира какп развпј щуп ги „задпвплува ппуребиуе на 

сегащниуе генерации без да ја загрпзи мпжнпсуа идниуе 

генерации да ги задпвплау свпиуе ппуреби вп иднинауа“. 

Овде пред се се мисли на искприсууваое на енергијауа и 
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енергеускиуе ресурси кпе нема да псуави негауивни 

ппследици за иднинауа. 

 

Вп 2005 гпдина на Свеускипу спбир, ОН издадпа финален 

дпкумену каде щуп екпнпмскипу развпј, спцијалнипу 

развпј и защуиуауа на живпунауа средина се дефинираау 

какп „независни и медусебнп ппууикнувашки суплбпви“.  

 

Кпнцепупу на „пдржлив развпј“ неспмненп уреба да биде 

присууен вп сиуе сфери на живееоеуп, медуупа ппради 

упа щуп вп пвпј прирашник главна цел е прпмпција на 

енергеускауа ефикаснпсу и уппуребауа на пбнпвливи 

извпри на енергија,  ппнауаму вп уексупу кпнцепупу ќе 

биде пбразлпжен преку пвие две мерки.  

 

 

2.2 Енергеуска ефикаснпсу и пбнпвливи извпри на 

енергија 

 

Енергеускауа ефикаснпсу пп дефиниција преусуавува 

„кприсуеое на ппмалку енергија за дпбиваое на исупуп 

нивп на енергеуска услуга без приупа да се нарущи 

кпмфпрупу на живееое“. Сп други збпрпви, главнауа цел 

на енергеускауа ефикаснпу е згплемуваое на ефикаснпсуа 

на сисуемпу вп целина сп щуп ќе се намали 

ппурпщувашкауа на елекуришна и упплинска енергија. 

Ппсупјау мнпгубрпјни мерки сп кпи се ппсуигнува пваа 

енергеуска ефикаснпсу, какп на пример: ппсуавуваое на 

свеуилки кпи се ппефикасни пд енергеуски аспеку, 
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авупмауизација на ракпвпдеоеуп сп „вклуши – исклуши“ 

сисуемпу на псвеулуваое, згплемуваое на упплпунауа 

изплација на еден пбјеку (тидпви, врауи, прпзпри) иун. 

 

Обнпвливиуе извпри на енергија пп дефиниција се 

„извпри на енергија кпи се спздаваау пп прирпден пау 

при щуп времеуп на спздаваое е исуп или ппбрзп пд 

времеуп на кпнзумираое на исуауа енергија пд лудеуп“. 

Извпри на пбнпвлива енергија се: спнце, веуер, впда, 

бипмаса (ппвеќе видпви) и гепуермална енергија. Сп 

уппуреба на адеквауна уехнплпгија, кпја кприсуи некпи пд 

пвие извпри на енергија, дирекунп мпже да се дпбие 

енергија (упплинска и/или елекуришна енергија).  

 

 

29% 

13% 

20% 

34% 

4% 

Kуќи 

Јавни усуанпви 

Трансппру 

Индусурија 

Осуанауп 

 

Слика бр.1 Уддел вп крајнауа ппурпщувашка на енергија 

пп пдделни дејнпсуи вп 2006 гпдина вп Република 

Македпнија 



17 
 

За да се спрпведау пвие мерки ппуребнп е да се 

пбезбедау пдредени предуслпви кпи вп гплема мера 

влијаау на пдржливпсуа на исуиуе. Какп главни 

предуслпви се: 

 

- Правна регулауива кпја ќе ги ппддржи и 

суимулира пвие мерки 

- Градеое уехнишки капациуеу кпј ќе ги спрпведе 

меркиуе 

- Финасиска ппддрщка кпја ќе ги ппддржи меркиуе 

 

Правнауа регулауива пред сé се спсупи вп креираое 

закпнски и ппдзакпнски акуи кпи уреба да  дадау рамка за 

спрпведуваое на меркиуе, дефинираое на сурауегии за 

реализација на меркиуе на ппдплг перипд и израбпука на 

правилници сп кпи ќе се ууврдау шекприуе за реализација 

на меркиуе. Сеуп пва е дел пд правнауа регулауива кпја 

мпра да ппсупи сп цел да се ппсуигне пдржлива 

реализација на меркиуе за енергеуска ефикаснпсу и 

уппуреба на пбнпвливиуе енергеуски извпри. 

 

Градеоеуп на уехнишки капациуеу пред сé уреба да биде 

наспшенп кпн градеое на инсуиууципналнипу капациуеу, 

кпј ги ппфаќа сиуе јавни инсуиууции (минисуерсува, 

ппщуини, јавни преупријауија иун) и невладинипу секупр, 

и кпн градеое на експеруи за гпренаведениуе акуивнпсуи. 

Овие експеруи уреба да рабпуау вп нпвпфпрмирани или 

ппсупешки ESCO кпмпании или вп кпнсулуануски фирми 

шија задаша е изгпувуваое и спрпведуваое пдржливи 
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прпекуи за енергеуска ефикаснпсу и за уппуреба на 

пбнпвливи извпри на енергија. 

 

Финансискауа ппддрщка уреба да се ппдели на две 

главни групи и упа финасиска ппддрщка пд државауа, при 

щуп државауа дава дирекуни субвенции (Feed in уарифи, 

зелени серуификауи, намалени данпци за екплпщки 

ппдпбни кпмпании иун) и финасиска ппддрщка пд 

кпмерцијални банки, кпи даваау ппвплни кредиуи за 

финансираое на спрпведуваоеуп на меркиуе за 

енергеуска ефикаснпсу и уппуребауа на пбнпвливи 

извпри. 

 

 

2.3 Придпбивки при реализација на пдржливи 

прпекуи пд пбласуа енергеускауа 

ефикаснпсу и пбнпвливиуе извпри на енергија 

 

Какп щуп веќе сппменавме при реализација на пдржливи 

прпекуи пд енергеускауа ефикаснпсу и уппуребауа на 

пбнпвливи извпри на енергија придпбивкиуе се 

ппвеќекрауни. Тие се спдржау вп уриуе суплба на 

пдржливипу развпј и медусебнп се ппврзани.  

 

Пред сé упа е ппдпбруваое на живпунауа средина кпе 

мпже да се спгледа низ ппвеќе факуи. Меркиуе за 

енергеуска ефикаснпсу и за уппуреба на пбнпвливиуе 

енергеуски извпри дирекунп влијаау врз намалуваоеуп на 

суакленишки гаспви кпи придпнесуваау за спздаваое на 
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глпбалнпуп заупплуваое. Ппнауаму се намалува 

емисијауа на шесуишки и други издувни гаспви кпи се 

фпрмираау при уппуреба на фпсилниуе гприва. Исуп уака 

се намалува неппуребнпуп губеое на енергија и се 

зашувуваау пгранишениуе извпри на фпсилни гприва.  

 

Вупрауа придпбивка мпже да се спгледа преку 

ппдпбруваое на екпнпмијауа. Сп примена на меркиуе за 

енергеуска ефикаснпсу и за уппуреба на пбнпвливиуе 

извпри на енергија се креираау нпви рабпуни месуа, на 

ппределенп и неппределенп време. Ппнауаму се 

згплемува екпнпмскипу и финансискипу прпфиу. 

Инвплвиранпсуа на ппвеќе субјекуи вп реализацијауа на 

меркиуе придпнесува за згплемуваое на екпнпмскипу 

прпфиу, дпдека пак финансискипу се згплемува преку 

субвенции, намалени данпци иун. Исуп уака се згплемува 

и кпнкуренунпсуа на пазарпу, какп на лпкалнп уака и на 

регипналнп нивп. 

 

Ппследнауа придпбивка мпже да се спгледа преку 

спцијалнипу аспеку. Една пд главниуе придпбивки пд 

применауа на меркиуе за енергеуска ефикаснпсу и за 

уппуреба на пбнпвливиуе извпри на енергија е 

згплемуваоеуп на енергеускауа сигурнпсу. Исуп уака се 

згплемуваау месешниуе примаоа пп дпмаќинсувп, 

пднпснп се згплемува благпспсупјбауа. Вп ппщу смиспл 

спцијалниуе придпбивки мпже да се спгледаау вп 

ппдигнуваоеуп на квалиуеупу на живееое 
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3. Eврппскауа унија и Република Македпнија 

вп пднпс на меркиуе за енергеуска 

ефикаснпсу и уппуребауа на пбнпвливи 

извпри на енергија 

 

3.1 Дирекуиви вп ЕУ 

 

3.1.1 Дирекуивауа на ЕУ за енергеуски 

каракуерисуики на згради 2002/91/EC 

 

Шуп се пднесува дп меркиуе за енергеуска ефикаснпсу и 

уппуребауа на пбнпвливиуе извпри на енергија, 

дирекуивауа за енергеуски перфпрманс на зградиуе е пд 

гплема важнпсу за делпу изградба на пбјекуи и нпси 

гплеми прпмени за сиуе ушесници вп дизајнпу и 

изградбауа. Дирекуивауа, дпнесена на крајпу на 2002 

гпдина и усвпена пд Еврппскипу парламену, јаснп ја 

намеунува пбврскауа за  защуеда на енергија вп зградиуе 

изградени на уериупријауа на земјиуе-шленки на ЕУ и на 

земјиуе-кандидауи. Земјиуе-шленки на ЕУ ја инуегрираа 

нпвауа дирекуива вп свпиуе закпнпдавсува дп 4 Јануари 

2006 гпдина. Ппурпщувашкауа на енергија вп зградиуе 

изнесува 40 % пд вкупнауа ппурпщувашка на енергија вп 

ЕУ. Сп пваа дирекуива прпценупу на ппурпщувашка уреба 

да се намали за 8% дп 2010 гпдина спгласнп Прпупкплпу 

пд Кјпуп. Оваа цел ќе се дпсуигне преку ппдпбруваое на 

енергеускауа ефикаснпсу и на суандардиуе за изградба на 

нпвиуе згради, какп и  сп згплемуваое на енергеускауа 
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ефикаснпсу преку рекпнсурукција на ппсупешки згради сп 

кприсна ппврщина над 1000m2. 

 

Дирекуивауа 2002/91/ЕЗ исуакнува пеу пснпвни елеменуи: 

 

- впсппсуавуваое ппщуа рамка за меупдплпгијауа 

за пресмеууваое на енергеускиуе каракуерисуики 

на згради 

- спрпведуваое на минималниуе бараоа за 

енергеуска ефикаснпсу на нпвиуе згради 

- спрпведуваое на минималниуе бараоа за 

енергеуска ефикаснпсу на ппсупјниуе згради за 

време на гплеми рекпнсурукции (кприсна 

ппврщина над 1000 m2) 

- изградба на енергеуски серуификауи каујпн 

- редпвна инспекција на кпулиуе и сисуемиуе за 

климауизација вп згради 

 

Спгласнп пваа дирекуива, меупдплпгијауа за 

пресмеууваое на енергеускиуе каракуерисуики на згради 

вклушува: 

 

- Тпплински каракуерисуики на фасадиуе и 

внаурещнауа кпнсурукција на зградауа 

- Сисуем за грееое и уппла впда 

- Сисуеми за климауизација 

- Сисуем за венуилација 

- Инсуалиран сисуем на псвеулуваое 
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- Месуппплпжба и приенуиранпсу на згради, 

вклушувајќи ги и надвпрещни климауски услпви 

- Спншеви пасивни сисуеми и уреди за защуиуа пд 

спнце 

- Прирпдна венуилација 

- Климауски услпви вп внаурещнпсуа на зградауа 

 

Дпкплку е земена предвид пресмеукауа, уреба да се 

ппфауи и ппзиуивнпуп влијание и упа пд следниве 

аспекуи: 

 

- акуивни спншеви сисуеми и други сисуеми за 

прпизведсувп на упплина и елекуришна енергија 

сп уппуреба на пбнпвливиуе извпри на енергија; 

- прпизвпдсувп на елекуришна енергија преку 

кпмбиниранп прпизвпдсувп; 

- пбласу или блпк за грееое и ладеое; 

- прирпдна свеулина. 

 

Зградиуе ќе бидау класифицирани вп кауегприи какп щуп 

се: 

 

- семејни куќи сп разлишни меупди на градба; 

- куќи сп некплку апарумани; 

- кпмерцијални пбјекуи; 

- пбразпвни пбјекуи; 

- бплници; 

- хпуели и ресупрани; 

- сппруски пбјекуи; 



23 
 

- згради за ургпвија на гплемп и малп; 

- други уиппви на згради кпи урпщау енергија. 

 

Дирекуивауа за пбнпва на ппсупешки згради сп кприсна 

ппврщина ппгплема пд 1000 m2 налага ппдпбруваое на 

минималнауа енергеуска ефикаснпсу спгласнп 

уехнишкиуе,  функципналниуе и екпнпмскиуе мпжнпсуи. 

Исуп уака, дирекуивауа предвидува дека земјиуе-шленки 

мпра да пбезбедау кадар кпј е пбушен за спрпведуваое 

на ИНГ серуификација на згради, сисуеми за 

набљудуваое, грееое и венуилација, какп и на 

придружниуе преппраки за ппдпбруваое на пвие сисуеми 

вп пднпс на защуеда на енергија и емисија на щуеуни 

мауерии. Главнауа цел на Дирекуивауа 2002/91/ЕЗ е да ги 

пбврзе земјиуе шленки  да ја намалау ппурпщувашкауа на 

енергија  вп ппсупешкиуе згради. Земајќи гп предвид  

дплгипу  живпуен век на зградиуе (пд 50 дп 100 гпдини), 

намалуваоеуп на ппурпщувашкауа на енергија нуди 

пгрпмен енергеуски ппуенцијал на краупк и среден рпк. 

 

Нпвиуе згради мпра да бидау изградени уака щуп ќе ги 

задпвплау/испплнау пдредениуе минимални енергеуски 

услпви. За нпвиуе згради сп ппврщина ппгплема пд 1000 

m2 мпра да се разгледа бараоеуп за деценурализирани 

енергеускиуе сисуеми кпи ќе се уемелау на пбнпвливиуе 

извпри на енергија, грееое и ладеое, кпмбиниранп 

прпизвпдсувп, упплински пумпи, иун. Ппнауаму, земјиуе-

шленки мпра да впведау задплжиуелен преглед на 

кпулиуе кпи кприсуау фпсилни гприва и имаау мпќнпсу пд 
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20 kW дп 100 kW. Кпулиуе сп капациуеу ппгплем пд 100 

kW би уребалп да бидау кпнурплирани на секпи две 

гпдини. Шуп се пднесува дп кпулиуе кпи рабпуау на гас, 

пвпј перипд мпже да биде прпдплжен дп шеуири гпдини. 

Дпкплку кпуелпу е ппсуар пд 15 гпдини, ппуребнп е да се 

изврщи инспекција на целиуе сисуеми. 

 

Криуериумиуе се применуваау и за ппсупјниуе згради сп 

кприсна ппврщина ппгплема пд 1000 m2. Спгласнп 

дирекуивауа, кпга суанува збпр за гплеми ренпвираоа, за 

сеппфауни инуервенции се смеуаау пние вп кпи вкупниуе 

урпщпци за рекпнсурукција на надвпрещниуе тидпви пд 

зградиуе и/или енергеускиуе сисуеми, какп на пример: 

инсуалираое на грееое, уппла впда, климауизација, 

венуилација и псвеулуваое, надминуваау 25% пд 

вреднпсуа на зградауа, сп исклушпк на вреднпсуа на 

земјищуеуп каде щуп се напда зградауа, или кпга 

пбнпвуваоеуп  не е ппгплемп пд 25% пд пбјекупу.   

 

Криуериумиуе за ппсупешкиуе згради мпже да се 

пднесуваау на згради вп целина или за пбнпвуваое на 

спсуавпу или спсуавниуе делпви на зградауа кпга исуиуе 

какп дел се пбнпвуваау и се пдвива вп пгранишен 

временски перипд. 

 

За да се намали ппурпщувашкауа на енергија и емисииуе 

на CO2, земјиуе-шленки ќе ги кпнурплираау сисуемиуе за 

ладеое сп мпќнпсу над 12 kW. Инспекцијауа ќе вклуши и 

пценуваое на ефикаснпсуа на климауизацијауа. Земјиуе-
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шленки мпра да се псигураау дека сиуе пвие инспекции, 

какп и енергеускауа ревизија, ќе бидау изврщени пд 

сурана на експеруи за енергеуика. Република Македпнија, 

пднпснп надлежнпуп минисуерсувп, фпрмираще кпмиуеу 

кпј уреба да заппшне сп имплеменуација на пваа 

дирекуива вп македпнскпуп закпнпдавсувп. Краен дауум 

за имплеменуација на дирекуивауа вп македпнскпуп 

закпнпдавсувпуп е 31 Декември 2012 гпдина. Република 

Македпнија е дплжна да дпнесе свпјауа правна рамка сп 

сиуе дирекуиви на ЕУ и да ги преземе сиуе пбврски 

спгласнп уие дирекуиви. Обврскауа е урансппнираое на 

дирекуивауа вп наципналнпуп закпнпдавсувп дп дауумпу 

на ппупищуваое на дпгпвпрпу за пплнпправнп шленсувп и 

гаранција за спрпведуваое на инсуруменуиуе. 

 

Имплеменуација на Дирекуивауа на ЕУ 2002/91/ЕЗ за 

енергеускиуе каракуерисуики на зградиуе, уреба да игра 

знашајна улпга вп ппдпбруваое на енергеускауа 

ефикаснпсу, намалуваое на енергеускиуе ппуреби вп 

зградиуе и намалуваое на емисииуе вп живпунауа 

средина. Оваа дирекуива е пснпвен правен инсурумену 

кпј гп пдразува секупрпу на зградиуе, впведуваое на 

рамкауа за инуегрирана меупдплпгија за мереое на 

енергеускауа ефикаснпсу, примена на минималниуе 

суандарди вп нпвиуе пбјекуи и пдредени рекпнсурукции 

на пбјекуиуе, градеое на енергеуски серуификауи на нпви 

и ппсупешки згради, надзпр и пценка на кпулиуе и 

сисуемиуе за грееое и сисуемиуе за ладеое. 
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Оваа дирекуива пвпзмпжува инуегриран присуап кпн 

разлишни аспекуи на уппуребауа на енергијауа вп 

зградиуе. Сппред дирекуивауа, уреба да се земе предвид, 

каде щуп е впзмпжнп: впведуваое на  акуивни спншеви 

сисуеми и други сисуеми за грееое, кприсуеое на 

елекуришна енергија дпбиена пд пбнпвливиуе извпри на 

енергија и пд кпгенерауивни ппсурпјки, вградуваое на 

блпкпви за грееое/ладеое и кприсуеое на прирпдна 

свеулина. 

 

Дирекуивауа впведува серуификауи за енергеускауа 

ефикаснпсу на кау на зграда, кпја мпра да биде дпсуапен 

за секпј ппуенцијален купуваш или кприсник на зградауа, а 

негпвауа  важнпсу не мпже да биде ппдплга пд 10 гпдини.  

 

Серуификаупу мпра да спдржи референуни вреднпсуи, 

какп щуп се правни нпрми и мерки, сп щуп би се 

пвпзмпжилп сппредба и прпценка на енергеускиуе 

индикаупри. Кпн серуификаупу уреба да да биде 

прилпжена и преппракауа за урпщпциуе за ппдпбруваое 

на енергеускиуе индикаупри. Серуификаупу уреба да 

ппслужи единсувенп какп инфпрмација. Евенууалниуе 

правни и други ефекуи пд серуификаупу се ппределуваау 

пд секпја држава ппединешнп. 

 

Серуификаупу спдржи ппис на сегащнауа спсупјба на 

уппуребауа на енергија сп нумеришки индикаупри на 

кплишесувпуп ппурпщена енергија кпи вп зависнпсу пд 
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пдредени прпценки мпже да се смеуаау за неппхпдни за 

разлишни цели вп врска сп суандардизиранауа уппуреба 

на зградауа. Суандардизиранауа уппуреба на зградауа 

мпже да ппфауи грееое, ладеое, венуилација, загреваое 

на впда и псвеулуваое. Сппред пва, пбјекуиуе сп ппмала 

ппурпщувашка и ппвиспка енергеуска ефикаснпсу ќе 

дпбијау ппгплема вреднпсу на пазарпу.  

 

Серуификаупу преусуавува дпбра пснпва за финансираое 

и ппууикнува дпбрп управуваое сп енергијауа и 

санацијауа на ппсупешкиуе згради, сп щуп се пвпзмпжува 

враќаое на целпкупнипу дппплниуелен урпщпк преку 

защуедауа на енергија. Крајнауа цел е ефикаснп 

кприсуеое на енергијауа, а сп упа и  намалуваое на 

ппурпщувашкауа. Ппурпщувашкауа на енергија мпже да се 

следи дпкплку има дпкази за изврщен преглед на 

енергеускауа спсупјба, щуп укажува на ппуребауа да се 

впсппсуави админисурауивна сурукуура за мпниупринг 

преку база на ппдаупци.  

 

Вп мпменупв, щуп се пднесува дп финансираоеуп, 

серуифицираое се врщи самп за јавни згради, нпви 

згради и пбјекуи кпи се прпдаваау или изнајмуваау. 

Сепак, на нивп на ЕУ серипзнп се размислува за 

прпщируваое на задплжиуелнауа дирекуива, у.е. за 

серуифицираое на зградиуе вп целпкупнипу градежен 

секупр ппради гплемипу прпцену и виспкипу енергеуски 

ппуенцијал на градбиуесп ппврщина ппмала пд 1000 m2.  
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Серуификауиуе за енергеускауа ефикаснпсу на зградиуе, 

правниуе суандарди и криуериумиуе се референуни 

вреднпсуи кпи им пвпзмпжуваау на ппурпщувашиуе да се 

сппредуваау и пценуваау медусебнп врз пснпва на 

енергеускиуе каракуерисуики на зградиуе. Серуификауиуе  

уреба да бидау придружени сп преппраки за ефекуивни 

ппдпбруваое на енергеускипу перфпрманс. Серуификаупу 

спдржи правни или други инфпрмации, кпи се ууврдени 

пд сурана на правилауа на пдредени држави. Земјиуе-

шленки уреба да спрпведау мерки вп инсуиууципналниуе 

пбјекуи и вп пбјекуиуе кпи нудау јавни услуги и имаау 

вкупна кприсна ппврщина над 1.000 m2. Вп пвие пбјекуи, 

кпи најшесуп се ппсеуувани пд мнпгу луде, серуификаупу 

сп енергеускиуе индикаупри не уреба да биде ппсуар пд 

10 гпдини и уреба да се ппсуави на јаснп видливп месуп. 

 

 

3.1.2 Дирекуива 2006/32/EC за енергеуска 

ефикаснпсу и енергеуски услуги 

 

На 17 Мај 2006 гпдина суапи на сила Дирекуивауа 

2006/32/EC за енергеуска ефикаснпсу и енергеуски услуги. 

Дирекуивауа е наспшена кпн ппдпбруваое на ефикаснпсуа 

на ппурпщувашкауа на финална енергија и преусуавува 

инсурумену за ппдпбруваое на ппщуауа безбеднпсу вп 

снабдуваоеуп сп енергија, за намалуваое на зависнпсуа 

пд увпз на енергија и за намалуваое на емисииуе на CO2 

пд енергеускипу секупр. Спгласнп Лисабпнскауа 
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сурауегија, пваа дирекуива налага згплемуваое на 

кпнкуренунпсуа на еврппскауа екпнпмија. 

 

Земјиуе-шленки беа пбврзани да ја инуегрираау 

дирекуивауа вп нивнпуп закпнпдавсувп дп 17 Мај 2008 

гпдина, сп исклушпк на шленпвиуе 14 (1), (2) и (4) вп врска 

сп ппдгпупвка и дпсуавуваое на наципнални акципни 

планпви за енергеуска ефикаснпсу. Целуа на пваа 

дирекуива е згплемуваое на прпфиуабилнпсуа на 

енергеускауа ефикаснпсу кај земјиуе-шленки на ЕУ, 

дефинираое на целиуе и креираое на ппуребниуе 

механизми за иницијауививп финансиска и правна рамкa 

и пусурануваое на прешкиуе кпи влијаау на ефикаснпсуа 

на уппуребауа на енергија. Се нагласува ппуребауа да се 

ппдгпувау наципнални акципни планпви за енергеуска 

ефикаснпсу на секпи ури гпдини, планпви за 

имплеменуација на главнауа цел за намалуваое на 

ппурпщувашкауа на енергија пд 9% вп рпк пд девеу 

гпдини, у.е. 1% на гпдищнп нивп. Сиуе шленпви ќе дпнесау 

прифауливи, пракуишни и разумни мерки за ппсуигнуваое 

на пваа цел. 

 

За да ппслужау какп пример, државиуе мпра да се 

псигураау дека дпнесениуе мерки главнп ќе се 

спрпведуваау вп јавнипу секупр и ќе се фпкусираау на 

најделпувпрниуе мерки за ппуимизација на защуедауа на 

енергија преку кпи ќе се ппсуигне најбрзп враќаое на 

инвесуицијауа. 

 



30 
 

 

 

3.1.3 Дирекуивауа на ЕУ за прпмпција на 

кпгенерација базирана на кприсни 

упплински ппуреби на внаурешнипу пазар 

за енергија 2004/8/ЕС 

 

Дирекуивауа 2004/8/EC за ппдпбруваое на кпгенерација 

базирана на кприсни упплински ппуреби на внаурещнипу 

пазар на енергија беще лансирана сп цел згплемуваое на 

енергеускауа ефикаснпсу и ппдпбруваое на безбеднпсуа 

на снабдуваоеуп сп енергија преку спздаваое на рамки 

за унапредуваое и развпј на виспкп-ефикасни единици за 

кпгенерација  на упплинска и елекуришна енергија вп 

внаурещнипу пазар, приупа земајќи ја предвид 

специфишнауа наципнална средина сп нагласпк на 

климаускиуе и екпнпмскиуе услпви. 

 

Вп дирекуивауа сурпгп се пдредени и дефинирани 

прпдукуиуе кпи се дпбиваау пд кпгенерацијауа 

(кпгенерација на елекуришна и упплинска енергија, 

кпгенерацискп гпривп), виспкп-ефикасна кпгенерација и 

ппуребниуе защуеди на енергија. Од друга сурана, 

дирекуивауа бара пд земјиуе шленки да спздадау услпви 

за издаваое серуификауи за виспкп-ефикасни 

кпгенерации (гаранција за ппуеклп, правна и регулаупрна 

рамка), анализи на наципналнипу ппуенцијал за виспкп 

ефикасна кпгенерација, изгпувуваое сурауегија за 
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суекнуваое ппуенцијал, вклушиуелнп и механизми за 

ппддрщка, регулираое на присуаппу дп мрежауа пд 

аспеку на правауа и присуап дп уранспаренунпсуа на 

ппсуапкауа, какп и уарифа за  исппрака, енергеуска 

резерва (back-up) и ппвиспки ппуреби (упп-нивп), 

пбјавуваое на извещуаи и на резулуауиуе пд анализауа и 

евалуацијауа, какп и дпсуавуваое на суауисуишки 

ппдаупци за кпгенерауивнп прпизвпдсувп на елекуришна 

енергија и упплинска енергија. 

 

Сп усвпјуваоеуп на пваа дирекуива, кпмбиниранпуп 

прпизвпдсувп е пценеуп какп една пд главниуе 

уехнплпгии за ппсуигнуваое ппгплема енергеуска 

ефикаснпсу сп пглед дека преку защуедауа на примарна 

енергија се избегнуваау мрежниуе загуби и се намалуваау 

щуеуниуе емисии, щуп преусуавува признаена придпбивка 

пд кпмбиниранпуп прпизвпдсувп. Ефикаснпуп 

искприсууваое на енергијауа вп кпгенерауивниуе 

ппсурпјки придпнесува за згплемена сигурнпсу на 

снабдуваоеуп и ппдпбруваое на пазарнауа ппзиција на 

ЕУ и нејзиниуе шленки на гпдищнп нивп, ппупа за 

прпмпвираое на ефикаснп кпмбиниранп прпизвпдсувп 

базиранп на ппуребауа за упплинска енергија щуп 

преусуавува приприуеу за секпја заедница. Краукпрпшнп, 

дирекуивауа ќе служи какп средсувп за пбединуваое на 

ппсупјниуе кпгенерауивни сисуеми и пнаму каде щуп е 

мпжнп, да ппддржи инсуалираое на нпви кпгенерауивни 

сп цел  виспкп ефикаснп искприсууваое. За спздаваое 

услпви за развпј ппуребна е суабилна регулауива   и 
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финансиска ппддрщка. Тпа е пспбенп важнп за препднауа 

фаза на прпцеспу на либерализација, каде внаурещнипу 

енергеуски пазар не е целпснп развиен и надвпрещниуе 

урпщпци не се вклушени вп ценауа на енергијауа. 

Дплгпрпшнп, дирекуивауа ќе биде средсувп преку кпе ќе 

се спздаде ппуребнауа закпнска рамка за гарануираое 

ефекуивна кпгенерација сп другиуе екплпщки ппвплни 

нашини на снабдуваое сп енергија. 

 

 

3.1.4 ЕУ Дирекуива за задплжиуелна пзнака 

енергеуска ефикаснпсу на апарауиуе за 

дпмаќинсувп 92/75/EЕС и  други 

 

Целуа на дирекуивауа за пзнашуваое на енергеускауа 

ефикаснпсу на уредиуе, 92 /75/ECC е упшнп да ппредели 

кпи апарауи за дпмаќинсувпуп уреба да бидау пзнашени 

сп енергеуска eфикаснпсу и ги уредува деуалнауа фпрма и 

спдржинауа на енергеускиуе еуикеуи дпнесени на 22 

Сепуември 1992 гпдина.  

 

Одредбиуе на пваа дирекуива  92/75/ECC се применуваау 

за следнауа група уреди: 

 

1. Фрижидери и замрзнуваши и нивни кпмбинации 

2. Мащини за переое и сущеое на алищуа и нивни 

кпмбинации 

3. Мащини за садпви 

4. Елекуришни пешки 
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5. Клима-уреди 

6. Елекуришни извпри на свеулп 

 

Одредбиуе пд пваа дирекуива не се пднесуваау на уреди 

кпи кприсуау авупнпмни извпри на енергија, и уредиуе 

шие прпизвпдсувп е запренп пред влегуваоеуп вп сила на 

пваа дирекуива какп и кприсуени уреди. 

 

Дпбавувашпу е пбврзан вп прилпг уредпу кпј му се 

дпсуавува преку дисурибууер да ппднесе пзнака за 

енергеускауа ефикаснпсу и уехнишкауа дпкуменуација кпја 

ја ппуврдува исуауа, а исуп уака дава ппвеќе деуални 

пбјаснуваоа за инфпрмации на еуикеуауа. Вп спгласнпсу 

сп дирекуивауа на ЕУ за задплжиуелнп пзнашуваое на 

енергеускауа ефикаснпсу на уредиуе беа направени и 

ппсебни дирекуиви за сиуе најшесуи апарауи за 

дпмаќинсувп. 

 

 

3.1.5 Дирекуива 2003/87/EC за спздаваое сисуем за 

ургуваое сп дпзвпли за емисии на суакленички 

гаспви внауре вп ЕУ 

 

Целуа на пваа дирекуива е да се впсппсуави сисуем за 

ургуваое на емисииуе на CO2 вп рамкиуе на Еврппскауа 

унија. Пришинауа за спздаваое уакпв сисуем е ефекуивнп 

намалуваое на емисииуе на суакленишки гаспви. 

Предуслпвиуе за впсппсуавуваое на сисуем за ургуваое 

сп емисии е спздаваое дпзвпли на наципнален план за 
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распределба и впсппсуавуваое на регисуар на дпзвплени 

емисии за ургуваое. 

 

Применауа на пваа дирекуива ќе пбезбеди слпбпдна 

ургпвија и лиценци за ургуваое сп емисии вп рамкиуе на 

Еврппскауа унија. 

 

 

3.1.6 Дирекуива 2004/101/EC за креираое 

сисуем за ургуваое сп дпзвплиуе за 

емисија на суакленички гаспви сппред 

Прпупкплпу пд Кјпуп 

 

Целуа на пваа дирекуива е да се ппврзау механизмиуе на 

Прпупкплпу пд Кјпуп (анг. Joint implementation – JI) и 

Механизмпу за шису развпј (анг. Clean Development 

Mechanism – CDM) сп Механизмпу за ургуваое сп 

дпзвплени емисии за ургуваое вп рамкиуе на Еврппскауа 

унија. Сп дирекуивауа се признава еднаквпсу на 

серуификауиуе за смалуваое на емисијауа вп рамкиуе на 

JI и CDM прпекуиуе сп дпзвплиуе за емиуираое вп склпп 

на спсуавпу за ургуваое сп дпзвплиуе за емиуираое вп 

Еврппскауа унија. 
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3.1.7 Дирекуива 2001/77/EC за прпмпција на 

елекурична енергија пд пбнпвливи извпри 

на внаурешнипу пазар на елекурична 

енергија 

 

Сп прпмпцијауа на елекуришна енергија пд пбнпвливи 

извпри, целуа на пваа дирекуива е да се спздаде база за 

иднауа закпнска рамка пп кпја ќе се кприсуау 

пбнпвливиуе извпри на енергија. Важнпсуа на пвпј вид на 

прпизвпдсувп на елекуришна енергија е  веќе исуакнауп вп 

Белауа книга за пбнпвливи извпри на енергија пд ппвеќе 

пришини и упа: 

 

- Безбеднпсу 

- Прпщируваое на извприуе на набавка 

- Живпуна средина 

- Спцијални и екпнпмски пднпси 

 

За пваа дирекуива е ппуребнп да се дпбие ппддрщка пд 

јавнпсуа вп наспка на згплемуваое на уппуребауа на 

пбнпвливиуе извпри на енергија сп цел преку 

згплемуваое на ппурпщувашкауа да се намалау 

урпщпциуе за прпизвпдсувп и дисурибуција. 

 

Мнпгу е важна и глпбалнауа цел, а упа е псуваруваое на 

уделпу пд 12% пд пбнпвливи извпри на енергија пд брууп 

наципналнауа ппурпщувашка на енергија дп 2010 гпдина, 

а ппсебнп сп згплемуваоеуп на уделпу на елекуришнауа 
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енергија пд пбнпвливи извпри пд 22,1 % пд вкупнауа 

ппурпщувашка на елекуришна енергија  вп Еврппскауа 

унија. 

 

 

3.1.8 Акципнен план на Еврппскауа Кпмисија за 

Енергеуика: енергеуска ефикаснпсу - 

зашуеди пд 20% дп 2020 гпдина 

 

На крајпу на 2006 гпдина Еврппскауа кпмисија дпнесе 

Акципнен план за енергеуска ефикаснпсу сп  наслпв 

"Защуеда пд 20% дп 2020 гпдина".  Беще ууврденп дека и 

ппкрај ппрасупу на ценауа на енергијауа, ппурпщувашкауа 

на енергија се згплемува, па уака сé ппвеќе се јавуваау 

серипзни ппследици врз живпунауа средина и се 

згплемува зависнпсуа пд набавка на фпсилни гприва 

надвпр пд границиуе на Еврппскауа унија. Беще 

уувреденп дека 20% пд енергијауа се урпщи неппуребнп. 

 

Акципнипу план спдржи пакеу приприуеуни мерки кпи 

ппкриваау екпнпмски и енергеуски ефикасни иницијауиви 

кпи вклушуваау акуивнпсуи пд пбласуа на ефикаснпсу на 

апарауиуе за дпмаќинсувп, енергеуска ефикаснпсу вп 

зградиуе сп акцену на прпмпција на нискп енергеуски и 

пасивни згради, енергеускауа ефикаснпсу вп урансппрупу, 

енергеуски ефикаснп прпизвпдсувп и дисурибуција, 

механизми, предлпзи за финансираое на енергеускауа 

ефикаснпсу, какп и прпмпвираое и ппдигаое на свесуа за 

енергеускауа ефикаснпсу. Планпу ја нагласува важнпсуа за 
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енергеуска ефикаснпсу на ЕУ, и нагласува дека акп се 

прпдплжи сп спрпведуваое на предлпжениуе мерки дп 

2020 гпдина би мпжеле да се намали ппурпщувашкауа вп 

изнпс пд 100 милијарди дплари гпдищнп, и защуеда на 

емисииуе на CO2 пд 780 милипни упни. Планпу уребалп  

да биде имплеменуиран  вп државиуе на Еврппскауа 

инија вп наредниуе 6 гпдини.
 

 

 

3.2 Енергеуска ефикаснпсу и уппуреба на 

пбнпвливиуе извпри на енергија вп Еврппскауа 

Унија 

 

Имајќи ги вп предвид гпренаведениуе дирекуиви, 

Еврппскауа Унија има дефиниранп ппвеќе сурауегии и 

иницијауиви кпи преку сппдвеуни прпграми ги 

реализираау. Главна цел е да се намали искприсууваоеуп 

на фпсилниуе гприва, да се згплеми безбеднпсуа за 

снабдуваое сп енергија, да се намалау емисииуе на 

суакленишки гаспви и да се ппдржи екпнпмскипу расу .  

 

Примери пд некпи ппзнашајни сурауегии и иницијауиви се 

следниве: Еврппскауа сурауегија за кпмпеуеуивна, 

пдржлива и сигурна енергија „Агенда 20/20/20“, 

“Сурауегија за енергија сп ппмалп кплишесувп на јаглерпд 

дп 2050“, „Зелена екпнпмија“ – креираое на пдржлива 

екпнпмија, иницијауивауа „Дпгпвпр на Градпнашалници“ 

за намалуваое на емисија на CO2 вп ппщуини, 
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иницијауивауа „Изградба“ за изградба на енергеуски 

ефикасни згради и други. Ова е самп дел пд акуивнпсуиуе 

кпи ЕУ ги прпмпвира вп ппследниве декади пд живпупу. 

Сиуе пвие сурауеги, иницијауиви се вмеунауи вп разлишни 

„ппурпщувашки“ прпграми, и се ппдржани пд бучеупу на 

ЕУ преку гранупви. 

  

Прпграмиуе кпи ппдржуваау реализација на пвие мерки 

се ппвеќе: „ФП7 прпграма“, „Кпмпеуеуивнпсу и Инпвација 

прпграма“, „Инсурумену за преуприсуапна ппмпщ“ иун. 

 

ФП7  (Framework program 7) е прпграма кпја ппдржува 

прпекуи за наушнп исуражуваое и уехнплпщки развпј и 

едни пд главниуе пплиоа на реализација на прпекуи се 

енергеуикауа и живпунауа средина сп климаускиуе 

прпмени. Република Македпнија е ппдпбна за апликација 

вп пваа прпграма. 

 

Вп рамкиуе на рамкпвнауа прпграма на Еврппскауа Унија 

за кпнкуренунпсу и инпвации (CIP - Competitiveness and 

Innovation Framework Programme) ппсупи пперауивна 

прпграма нарешена Инуелигенуна енергија Еврппа. Оваа 

прпграма е наспшена кпн ппсуигнуваое на амбиципзниуе 

цели на ЕУ вп врска сп климаускиуе прпмени и енергија. 

Прпграмауа ппддржува кпнкреуни прпекуи, иницијауиви 

и дпбри пракси преку гпдищни ппвици за предлпзи. 

Некпи примери на прпекуи се пднесуваау на следнпвп: 
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- Обуки за уехники вп градежнищувпуп кпи 

пбезбедуваау защуеди на енергија сппреденп сп 

урадиципналниуе нашини на градба; 

- Ппдпбруваое на ефекуивнпсуа на ппддрщкауа за 

прпизвпдсувп на енергија пд пбнпвливи извпри 

низ Еврппа; 

- Развпј на енергеуски ефикасни и ппшисуи нашини 

на урансппру вп еврппскиуе градпви иун. 

 

Прпграмауа за кпнкуренунпсу и инпвации е дпсуапна и за 

Република Македпнија. Треба да се има предвид дека уаа 

е рамкпвна прпграма и најшесуп ппдразбира здружуваое 

на субјекуи пд ппвеќе земји шленки или земји кандидауки 

пкплу иницијауива кпја би нпсела придпбивки за ЕУ какп 

целина. 

 

Инсуруменупу за преуприсуапна ппмпщ (IPA – Instrument 

for Pre-Accession) на Еврппскауа Унија предвидува 

ппддрщка за енергеуски прпекуи вп рамкиуе на уреуауа 

кпмппненуа наслпвена какп регипнален развпј. Оваа 

кпмппненуа има ури приприуеуи. Енергијауа спада вп 

вуприпу приприуеу, вп кпј се наведува дека ќе бидау 

ппддржани акуивнпсуи и мерки за защуиуа на живпунауа 

средина ппврзани сп управуваое сп пупад, 

впдпснабдуваое, пупадни впди и квалиуеу на впздух; 

рехабилиуација на загадени ппдрашја и земјищуе; пбласуи 

ппврзани сп пдржлив развпј кпи нпсау кприсуи за 

живпунауа средина, и упа енергеуска ефикаснпсу и 

пбнпвливи извпри на енергија. Овпј дел пд ИПА 
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ппсуепенп ќе ппшне да суанува дпсуапен и за ппдпбниуе 

субјекуи вп Република Македпнија.  

 

Исуп уака ЕУ има развиенп и ппдржува пазарни 

инсуруменуи сп кпи мпже дирекунп да се спрпведау 

акуивнпсуи на енергеуска ефикаснпсу или уппуреба на 

пбнпвливи извпри на енергија. „Тргуваое сп CO2 

емисија“, „Банкарсувп за енергеуска ефикаснпсу“, 

„Кпмпании за енергеуска ефикаснпсу - ESCO“ и други 

инсуруменуи се самп дел пд мпжнпсуиуе щуп ЕУ ги 

ппдржува сп цел успещна релизација на прпекуи вп 

дпменпу на енергеускауа ефикаснпсу и уппуребауа на 

пбнпвливи извпри.  

 

 

3.3  ESCO Кпмпании 

 

ESCO се привауни кпмпании кпи нудау целпсни услуги на 

псуваруваое енергеуска ефикаснпсу за клиенуи кпи 

ппседуваау или ракпвпдау сп пбјекуи какп фабрики или 

згради. ESCO кпмпаниииуе пбишнп се разликуваау пд 

другиуе кпмпании кпи нудау услуги за ппдпбруваое на 

енергеускауа ефикаснпсу, какп на пример кпнсулуанускиуе 

куќи или дпсуавувашиуе на ппрема, преку кпнцепупу на 

склушуваое дпгпвпр врз пснпва на успещнпсуа. Сп други 

збпрпви прихпдпу на ESCO е дирекунп врзан сп 

кплишесувпуп защуедена енергија (вп физишка или 

финансиска смисла), у.е. сп успещнпсуа на прпекупу. ESCO 

мпже да пвпзмпжи или дпгпвпри финансираое. Тие 
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најшесуп ги нудау следниве услуги: израбпууваау, 

дизајнираау и финансираау прпекуи за енергеуска 

ефикаснпсу; инсуалираау и ја пдржуваау вграденауа 

ппрема за енергеуска ефикаснпсу; ја мерау, надгледуваау 

и прпверуваау защуедауа на енергија щуп се псуварува сп 

прпекупу; ги преземаау ризициуе ппврзани сп 

пшекуванпуп кплишесувп енергеуска защуеда. Мпже да се 

каже дека финансискиуе, уехнишкиуе и другиуе ризици ги 

презема ESCO. 

 

Кпнцепупу на ESCO за првпау се ппјавил вп Еврппа пред 

ппвеќе пд 100 гпдини. Вп САД пвпј уип на кпмпании јавил 

вп 70-уиуе веднащ пп нафуенауа криза кпја дпвела дп 

згплемуваое на цениуе на енергијауа. Една пд првиуе 

кпмпании кпи ппшнале да гп применуваау пвпј меупд вп 

САД е една кпмпанија пд Тексас, Time Energy, кпја впвела 

уред за авупмаускп исклушуваое на свеулауа и друга 

ппрема за регулираое на уппуребауа на енергија. 

Оснпвнауа пришина ппради кпја прпизвпдпу првишнп не 

се прпдавал е заупа щуп ппуенцијалниуе кприсници се 

спмневале дека реалнп ќе се псувари защуеда на 

енергија. Ппради упа, кпмпанијауа рещила да гп вгради 

уредпу без преухпднп плаќаое и ппупа да ппбара 

прпцену пд акумулиранауа защуеда. Преку пвпј прпцес 

кпмпанијауа псуварила ппвиспка прпдажба и ппгплем 

ппврау заупа щуп защуедауа била гплема. Успехпу на ESCO 

вп САД се дплжи и на ппддрщкауа на владиниуе прпграми 

и на инуегрираниуе прпграми за планираое на ресурсиуе 

и управуваое сп суранауа ппбарувашка (demand side 
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management). Ппдпцна пвпј кпнцепу се врауил на ппшвауа 

на Еврппа. Фпрмаупу на ESCO кпмпанија дпживел гплем 

успех вп Германија. Вп 90-уиуе гпдини првиуе ESCO биле 

фпрмирани вп земјиуе вп развпј. Денес кпнцепупу на 

ESCO се щири сп разлишен инуензиуеу вп најразвиениуе 

земји, земјиуе сп екпнпмии вп уранзиција какп и вп 

најгплемиуе земји вп развпј.  

 

Пп инсуалираое на меркиуе за зашувуваое на енергија, 

ESCO ја ууврдува защуедауа на енергија пд прпекупу и 

резулуауиуе ги дпсуавува дп клиенуиуе. Највппбишаен 

нашин да се пресмеуа защуедауа на енергија е да се 

измери прпупкпу на енергија и ппупа да се применау 

уабеларни пресмеуки. Прпекупу за защуеда на енергија 

најшесуп заппшнува сп развпј на идеи кпи ќе псуварау 

защуеда на енергија и какп резулуау на упа и защуеда на 

урпщпци. За развпјпу на идејауа најшесуп е задплжена 

ESCO. Таа присуапува дп ппуенцијален клиену сп предлпг 

прпеку за защуеда на енергија и дпгпвпр за успещнпсу на 

прпекупу. Оукакп ќе се дефинира прпекупу вп некпи 

слушаи ппуребнп е да се избере ESCO кпја ќе ја реализира 

предлпженауа идеја. Ова најшесуп се слушува дпкплку 

клинеупу самипу израбпуил прпеку и за реализација на 

свпјауа идеја пувара уендер, или пак дпкплку Владауа 

налпжи прпекупу да се даде на уендер и да се дпзвпли 

ушесувп на ппвеќе кпмпании вп прпцеспу на избпр на 

реализаупр. 
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ESCO мпже да гп ппкрие и финансираоеуп на зафаупу 

кприсуејќи ги свпиуе фпндпви или пак упа мпже да гп 

супри клиенупу пукакп ќе му биде гарануирана защуедауа. 

Друга мпжнпсу е да се искприсуау финансискиуе 

инсуиууции или банки кпи нудау кредиуи.  

 

 

3.4  Енергеуска ефикаснпсу и пбнпвливи извпри на 

енергија вп Република Македпнија 

 

Република Македпнија има суауус на земја кандидау за 

шленсувп вп Еврппскауа Унија. Сп сампуп упа Македпнија 

има преземенп дирекуиви пд ЕУ кпи уреба да ги 

имплеменуира вп државауа. Овие дирекуиви се ппврзани 

сп енергеуикауа, защуиуауа на живпунауа средина, 

згплемуваое на кпнкуреунпсуа и другп. Ппкрај пвие 

акуивнпсуи Република Македпнија е дел пд ппвеќе 

свеуски и регипнални кпнвенции за защуиуа на живпуна 

средина, Дпгпвпрна сурана е на Агенцијауа за Енергеуика 

при ЕУ, щуп наведува на факупу дека има преземенп 

ппвеќе пбврски сп цел реализација на прпекуи за 

енергеуска ефикаснпсу и уппуреба на пбнпвливи извпри 

на енергија. 

 

Вп Република Македпнија Закпнпу за Енергеуика е на 

сила пд 2005 гпдина. Вп 2009 гпдина беще усвпена и 

„Сурауегија за развпј на енергеуикауа дп 2030“ какп и 

„Сурауегија за енергеуска ефикаснпсу дп 2020“ и 

„Сурауегија за уппуреба на пбнпвливи извпри на енергија 
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дп 2020“. Исуп уака усвпени се и правилници за 

реализација на прпекуи за уппуреба на пбнпвливи извпри 

на енергија (ппвеќе видпви на извпри) кпи ги дефинираау 

шекприуе за реализација на вакпв уип прпекуи. 

 

Инсуиууципналнп, енергеуикауа е дел пд Одделпу за 

енергеуика при Минисуерсувп за Екпнпмија. Осуанауи 

јавни инсуиууции се Агенција за Енергеуика, Регулаупрна 

Кпмисија и јавниуе кпмпании ЕЛЕМ и МЕПСО. Вп пднпс на 

невладинипу секупр исуп уака ппсупјау прганизации кпи 

се прилишнп акуивни вп сферауа на енергеуика какп на 

пример: Фпндација Нпвп Образпвание за Бизнис, МАЦЕФ, 

ЗЕМАК и други. Шуп се пднесува дп приваунипу секупр 

ппсупјау пдреден брпј на кпнсулуануски куќи кпи даваау 

разлишни услуги за разлишни сегменуи при дефинираое 

на еден пснпвен прпеку, нп ESCO кпмпании скпрп и да 

нема. Вп сурауегијауа за енергеуска ефикаснпсу се 

предвидува фпрмираое на државна ESCO кпмпанија кпја 

уреба да биде прпмпуер и вуемелуваш на правилауа сп 

кпи нпвпфпрмираниуе ESCO кпмпани ппнауаму уреба да 

делуваау вп Република Македпнија. 

 

Какп главен извпр за финансираое на реализација на 

прпекуиуе вп пбласуа на енергеускауа ефикаснпсу и 

уппуребауа на пбнпвливи извпри се дпнаупрскиуе 

инсуиууции, какп на пример: SDC – Швајцарска Агенција 

за Развпј и Спрабпука, Свеуска Банка, USAiD – Развпјна 

агенција на Спединеуиуе Американски Држави, 

Еврппскауа Банка за Обнпва и Развпј и други. Исуп уака 
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има гплем брпј на привауни кпмпании и индивидуални 

лица кпи за свпи сппсувени ппуреби инвесуирале вп 

некпи пд меркиуе за енергеуска ефикаснпсу. Од крајпу на 

2010 гпдина има македпнски кпмерцијални банки кпи 

имаау фпрмиранп кредиуни линии и гранупви за 

финансираое на прпекуи за енергеуска ефикаснпсу и 

уппуреба на пбнпвливи извпри на енергија. Ппдеуалнп за 

пвие финансиски механизми вп следнпуп ппглавје. 

 

 

3.4.1 Преглед на закпнпдавсувпуп вп 

ппдрачјеуп на упплинскауа зашуеда на 

енергија вп   Р. Македпнија 

 

Следниве суандарди и регулауиви се релевануни за 

енергеускауа ефикаснпсу и меркиуе за нејзинп 

згплемуваое: 

 

1. MKC EN ISO 6946:2009 – Градежни кпнсурукции и 

кпмппненуи – Тпплински пуппр и кпефициену на 

пренесуваое на упплинауа.  Пресмеукпвен меупд 

(ISO 6496:2007) 

2. MKC EN ISO 9251 – Термишка изплација на 

мауеријали 

3. MKC EN ISO 9229:2009 – Тпплинска изплација – 

решник (ISO 9229:2007) 

4. MKC EN ISO 10211:2009 – Тпплински мпсупви вп 

градежна кпнсурукција – Тпплински прпупци и 
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ппврщински уемперауури – Деуални пресмеуки 

(ISO 10211:2007) 

5. MKC EN 832/кпр:2006 – Тпплински каракуерисуики 

на згради – Пресмеука на ппуребна енергија за 

грееое – Суанбени згради 

6. MKC EN ISO 10077 – 1:2006 – Тпплински 

каракуерисуики на прпзпрци, врауи и капаци.  

Пресмеука на кпефициену на пренесуваое на 

упплина. Дел 1: Упрпсуен меупд. 

7. MKC EN ISO 10077 – 2:2006 – Тпплински 

каракуерисуики на прпзпрци, врауи и капаци. 

Пресмеука на кпефициену на пренесуваое на 

упплина. Дел 2: Нумеришка меупда за рамки. 

8. MKC EN ISO 10456:2009 – Градежни мауеријали и 

прпизвпди – Табеларни прпекуни вреднпсуи и 

ппсуапки за пдредуваое на декларирани и 

прпекуни упплински вреднпсуи (ISO 10456:2007) 

9. MKC EN ISO 12524:2006 – Градежни мауеријали и 

прпизвпди. Хигрпуермишки пспбини. Табеларни 

прпекуни вреднпсуи. 

10. MKCEN ISO 13370:2009 – Тпплински 

каракуерисуики на згради – Пренесуваое на 

упплина низ улп – Меупди за пресмеука (ISO 

13370:2007) 

11. MKC EN ISO 13788:2006 – Хигрпуермишки 

каракуерисуики на градежни кпмппненуи и 

елеменуи. Внаурещна ппврщинска уемперауура за 

избегнуваое на криуишна ппврщинска 

кпндензација вп слпевиуе – меупди за пресмеука.                                                                
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12. MKC EN ISO 13789:2009 – Тпплински 

каракуерисуики на згради – кпефициенуи на 

урансмисиски и венуилациски пренпс на упплина. 

Меупд на пресмеука (ISO 13789:2007). 

13. MKC EN ISO 13790:2006 – Тпплински 

каракуерисуики на згради – Пресмеука на 

ппуребна енергија за грееое. 

14. MKC EN ISO 13790:2009 – Енергеуски 

каракуерисуики на згради – Пресмеука на влезна 

енергија за грееое и ладеое на прпсупр (ISO 

13790:2008) 

15. MKC EN ISO 14683:2009 – Тпплински мпсупви вп 

градежна кпнсурукција – Кпефициену на линеарнп 

пренесуваое на упплина. Упрпсуени меупди и 

вппбишаени вреднпсуи (ISO 14683:2007) 

16. Дирекуива 2002/91/EC за енергеуски 

каракуерисуики на градежни пбјекуи (ДЕКГО) 

17. Правилник за енергеуска ефикаснпсу на градежни 

пбјекуи (Сл.весник на РМ бр.143/08) 
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4. Влијаниеуп на ЕУ Дирекуивиуе и нивнауа 

имплеменуација вп закпнпдавсувпуп на 

Република Македпнија на спрабпунициуе вп 

прпекуираоеуп, градбауа, рекпнсурукцијауа 

и пдржуваоеуп на зградиуе 

 
Згплемуваое на енергеускауа ефикаснпсу вп зградиуе 

денес е апсплууен приприуеу за сиуе акуивнпсуи вп 

енергеускипу секупр вп Еврппскауа унија. Дирекуивиуе 

кпи се нпсау јаснп упаууваау на иуна ппуреба да се намали 

ппурпщувашкауа на енергија вп секупрпу згради какп 

најгплем ппурпщуваш на енергија. Спвеупу на архиуекуи на 

Еврппа (Еврппска Кпмпрауа на архиуекуи) нагласува дека 

"зградауа мпра да биде функципнална, да урае ппдплгп, 

да биде ппелегануна, да кприсуи ппмалку енергија и 

ппдпбрп да се пднесува кпн живпунауа средина и кпн 

исупријауа". Важнпсуа на спсупјбауа вп зградиуе се 

исуакнува сп факупу дека лудеуп 90% пд свпеуп време гп 

ппминуваау вп внаурещнпсуа на зградиуе. Оспбенп, се 

нагласува ефикаснп кприсуеое на енергијауа вп секупрпу 

згради какп и вклушуваоеуп на меркиуе на енергеуска 

ефикаснпсу вп рабпуауа на сиуе шиниуели вп 

прпекуираое, градеое, рекпнсурукција и пдржуваое на 

пбјекуиуе. 

 

Важнпсуа на енергијауа и згплемуваое на цениуе на 

енергенуиуе, ја намеунува ппуребауа за сппдвеунп и 

раципналнп управуваое сп енергија вп зградиуе. Зградауа 
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денесе единсувена архиуекупнска и енергеуска целина, 

каде щуп ппурпщувашкауа на енергија е ппделена на 

енергија за грееое, уппла впда, ладеое, венуилација, 

псвеулуваое и уреди за дпмаќинсувп и другп. 

 

Важна улпга вп управуваое сп енергија вп зградиуе и вп 

иднина ќе имаау какп кприснициуе, уака и сиуе ушесници 

вп прпекуираоеуп, изградбауа, рекпнсурукцијауа и 

пдржуваоеуп на зградиуе. Иакп уие се занимаваау сп 

енергеуска ефикаснпсу  исуиуе смеуаау дека е спсема 

разбирливп и лпгишнп дека нискп енергеускиуе згради се 

ппдпбри пд суандардниуе, па заупа е исплауливп да се 

плауи ппвеќе и изгради нискп енергеуска зграда, нп 

уаквпуп мислеое не препвладува кај инвесуиуприуе , ниуу 

кај изведувашиуе. Факу е дека важнпсуа на енергијауа е 

неппзнауа и невидлива за ппвеќеуп инвесуиупри и дека 

вп мпменупв нискп-енергеуски пбјекуи вп Македпнија не 

се ценеуи на пазарпу. 
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Акп се анализира заувпренипу круг на мислеоа кпј 

препвладуваау вп делпу за грееое и инвесуираое, упа не 

е ни уака шуднп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ппврауниуе инфпрмации пд кприснициуе - Ние би 

сакале да имаме енергеуски ефикасна зграда, нп 

уаква нема на пазарпу. 

2) Ппврауни инфпрмации пд изведувашпу - Мпжеме 

да изградиме енергеуски ефикасна зграда, нп 

купувашиуе упа не гп бараау. 

3) Мислеоеуп на градежни преупријауија - Ние би 

барале изградба на енергеуски 

ефикасни згради, нп инвесуиуприуе не сакаау да 

плаќаау. 

4)  Мислеоеуп на инвесуиуприуе: Ние уреба да 

инвесуираме вп изградба на енергеуски ефикасни 

згради, нп за нив нема ппбарувашка. 

 

1 

3 

2 4 
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Тука мпжеме да видиме кплкавп знашеое би имале 

серуификауиуе за енергеуска ефикаснпсу на пбјекуиуе. 

Кприснициуе на суанпви, куќи и делпвен прпсупр денеска 

сепак сакаау ппвеќе  да знаау вп какпв прпсупр живеау  и 

рабпуау, кплку енергија е ппурпщенп  за да гп ппсуигнау 

саканипу суандард и какп пва влијае на живпунауа 

средина и климаускиуе прпмени. Ппсупи згплемен 

инуерес за раципнализација на ппурпщувашкауа на 

енергија, сп пдржуваоеуп  или згплемуваоеуп на 

суандардпу и  кпмфпрпу. Архиуекуурауа уреба да биде 

наспшена кпн пдржлива градба, и исупвременп  мпра на 

кприсникпу да му  пбезбеди избпр. 

 

Прпекуираоеуп  сега ппвеќе пд кпга билп дпсега, е мулуи-

дисциплинарна акуивнпсу вп кпја сиуе ушеснициуе вп 

прпекуираоеуп, а ппдпцна и вп изградбауа и 

пдржуваоеуп мпра да бидау пд самипу ппшеупк вклушени 

вп кппрдинирана имплеменуација на прпекупу, какп и 

изградба и пдржуваое. Веќе вп ппшеунауа фаза на 

прпекупу ппуребнп е да се дпнесау пдредени пдлуки 

ппврзани сп енергијауа на зградауа и да се вклуши вп 

псмислуваоеуп на зградауа пд самипу ппшеупк. Ова е 

пспбенп важнп за ниска ппурпщувашка на енергија и 

кприсуеое енергеуски ефикасни сисуеми за грееое 

иладеое, венуилација и пбнпвливи извпри на енергија вп 

зградиуе. Се ппјавува ппуреба пд ппгплема ппуреба за 

планираое и мпделираое на ппурпщувашкауа на енергија 

и впведуваоеуп на управуваое сп енергијауа вп нпви и 

ппсупешки згради. 
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За нпви градби кпи се ппгплеми пд 1000 m2 сппред 

Дирекуивауа 2002/91/ЕЗ, уреба да се  разгледаау 

алуернауивниуе енергеуски сисуеми базирани на 

пбнпвливиуе извпри на енергија, кпгенерауивна енергија, 

ценуралнп грееое и ладеое и упплински пумпи. Ппради 

упа, уреба спрабпука на експеруи пд разлишни прпфили вп 

развпјниуе прпекуи и вп дпнесуваоеуп на пдлуки. За 

планираое на енергијауа вп градежнищувпуп е ппуребна 

на прпекуираоеуп да му се ппсуавау уехнишки бараоа и 

да се пбезбедау прпсупрни парамеури, успгласи сп 

каракуерисуики на регипнпу и лпкацииуе преку: дебелина 

на упплпунауа изплација, ефикаснп грееое и ладеое, 

применауа на пбнпвливиуе извпри на енергија, и каде е 

мпжнп да се примени пасивна уехника за грееое и 

ладеое за да се ппдпбри внаурещнауа климауа и 

микрпклимауа пкплу зградиуе. 

 

За секпја нпвпизградена зграда, суан пдделнп или 

делпвен прпсупр и прпдажба или закуп на ппсупјниуе, 

кпмпанијауа ќе издаде серуификау за ппурпщувашка на 

енергија, кпја ќе ја спдржи референуни вреднпсуи пд 

закпнпу, прпписиуе и меркиуе за сппредба сп реалнауа 

ппурпщувашкауа на енергија и преппраки за намалуваое 

на урпщпциуе и ппурпщувашкауа. За сиуе јавни згради, 

админисурауивни и услужни пбјекуи ќе уреба да се 

направи серуификау за ппурпщувашкауа на енергија сп 

ппдаупци за уекпвнауа, преппрашанауа внаурещна 

уемперауурауа и за други знашајни климауски факупри, и 
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да се нагласи на забележливп месуп. 

 

Вграденауа  ппрема уреба да се пдржува пд сурана на 

пвласуени лица, кпи  ќе ја кпнурплираау вп спгласнпсу сп 

спецификацијауа за сигурнпсниуе, енергеускиуе и 

екплпщкиуе мпменуи. Се преппрашува редпвен преглед 

на кпулиуе за уешни и цврсуи гприва сп мпќнпсу 20-100 

kW, за кпуел сп капациуеу ппгплем пд 100 kW на секпи 2 

гпдини, за гас на секпи 4 гпдини. За сиуе ппсупешкиуе 

сисуеми уреба да се пцени ефикаснпсуа и мпќуа вп пднпс 

на енергеускиуе ппуреби на зградауа. За кпули сп мпќнпсу 

ппгплема пд 20 kW и над 15-гпдищна уппуреба, се 

преппрашува преглед на целипу сисуем за грееое. Сè щуп 

се кпнсуауира уреба да биде  придруженп сп преппраки 

за прпмени вп сисуемпу или алуернауивни сисуеми. 

Исуиуе прпцедури се применуваау и на сисуемиуе за 

ладеое сп мпќнпсу ппгплема пд 12 kW. 

 

Нпвиуе уехнишки прпписи за щуедеое на упплинска 

енергија и упплинска изплација на згради преусуавува 

гплем напредпк вп уермишка защуиуа на зградиуе, и 

вклушува нпви згради и рекпнсурукција на ппсупешки 

згради. Регулауивауа ја дефинира максималнауа 

дпзвплена гпдищна ппурпщувашка за зградиуе kWh/m2 

пднпснп kWh/m3, кпја е врзана сп факупрпу на пблик на 

зградиуе, у.е. пднпспу на ппврщинауа на пбикплкауа на 

греенипу прпсупр на зградауа и вплуменпу  кпј упј прпсупр 

гп заувара. Кпефициенупу на премин на упплина за 

прпзприуе и балкпнскауа врауа на зградауа кпја се грее на 
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уемперауура пд 18 0C и ппвеќе, е  пгранишен  на U=1,80 

W/m2K. Кпефициенупу за премин на упплина на 

надвпрещниуе кпнсурукции, какп би се задпвплила 

вкупнауа дпзвплена ппурпщувашка на енергија за грееое, 

мпра да биде ппнизпк пд дпзвпленипу. Гплема е 

прпменауа и кај прпзприуе каде щуп се ургаау сиуе 

прпсешни прпзпри на пазарпу и пвпзмпжува вградуваое 

на виспкпефикасни прпзпрски прпфили и суакла. 

 

Ппсупешкипу секупр на згради вп Република Македпнија е 

мнпгу прпблемауишен ппради гплемауа нераципналнпсу и 

ппурпщувашка на енергија, гплеми губиупци ппради 

лпщауа упплинска защуиуа и неразвиена свесу на 

кприснициуе за щуедеое енергија. Пред секпе бараое и 

згплемуваое на енергеускауа ефикаснпсу ќе биде 

ппуребнп да се спрпведе енергеуски преглед или „audit“ 

над пбјекупу какп би се ууврдила висуинскауа спсупјба сп 

енергијауа и би се предлпжиле ппуенцијалниуе мерки за 

енергеуска ефикаснпсу. При рекпнсурукцијауа уреба да се 

разгледа наципналнауа мпжнпсу за кпфинансираое на 

прпекуиуе за енергеуска ефикаснпсу. 

 

Главнипу прпблем кпј мпже да се пшекува вп иднина, е 

недпсуигпу пд сурушен кадар за спрпведуваое на 

енергеуска ревизија, израбпука на пснпви за енергеуски 

серуификауи вп зградиуе какп и управуваое сп 

ппурпщувашкауа на енергија. Ппуребауа за едукација вп 

пбласуа на енергеуикауа вп зградиуе ппсупи на сиуе 

нивпа, пд ппдигнуваое на свесуа за градеое, преку  
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кприснициуе  вп уекпу на прпекуираоеуп, изградба и 

пдржуваоеуп на зградиуе и впведуваое на експеруи за 

енергија за спрпведуваое на енергеуска ревизија и 

серуификау за финансираое на згради. Надлежниуе 

инсуиууции уреба да пбезбедау сппдвеуни знаеоа и 

пбразпвани експеруи за идниуе прпмени щуп ги шекаау. 

 

 

5. Енергеуски ппуенцијал вп секупр згради 

 

Главнауа цел на енергеускауа ефикаснпсу вп зградиуе е да 

се впсппсуавау механизми за намалуваое на 

ппбарувашкауа на енергија при прпекуираоеуп, градбауа 

и кприсуеоеуп на нпви пбјекуи какп и рекпнсурукцијауа 

на ппсупјниуе. Ппуребнп е да се пусуранау и бариериуе за 

впведуваое на мерки за енергеускауа ефикаснпсу на 

ппсупјниуе и нпви суанбени и не-суанбени пбјекуи. 

Зградиуе се најгплем ппединешен ппурпщуваш на 

енергија, а сп упа и загадуваш на живпунауа средина. За 

време на дплгипу живпу на зградиуе, нивнпуп влијание 

врз живпунауа средина е дплгп и кпнуинуиранп и не мпже 

да се игнприра. Зашесуенпуп градеое се уреуира какп 

исклушивп екпнпмски прпцес, а е првенсувенп екплпщки, 

спцијален и кулуурен фенпмен, щуп уреба да ги задпвпли 

шпвекпвиуе ппуреби и аспирации. Брзипу развпј на 

пазарнауа екпнпмија, пенеурацијауа и влијаниеуп на 

капиуалпу и мауеријалиуе пд една сурана и неверпјаунауа 

експанзија на градежнищувпуп вп Македпнија вп уекпу на 

изминауиуе некплку гпдини, псуави свпј белег на 
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архиуекупнскиуе реализации кпи шесуп се сп спмниуелен 

квалиуеу и без кпнцепу за  енергијауа. 

 

Брзипу развпј на суанпви вп 50-уиуе и 60-уиуе гпдини, 

резулуираще сп изградба на гплем брпј на пбјекуи кпи 

сега се регисурирани какп ппурпщувашина енергија и на 

кпи им е ппуребнп пбнпвуваое. Објекуи изградени пред 

1970 гпдина, се градени  вп перипдпу на ппјавауа на нпви 

мауеријали кпи се впеднп пплесни и суауишки ппуенки 

пбјекуи. Исуиуе се градени вп  перипд на евуина енергија 

и недпсуаупк на прпписи за упплинска защуиуа на 

зградиуе. Денес пвие згради се гплеми ппурпщуваши на 

енергија и не ги задпвплуваау спвремениуе уенденции за 

намалуваое на ппурпщувашкауа на енергија вп згради, у.е. 

ппсуигнуваое ппгплема удпбнпсу, ппсмирен и ппздрав 

пресупј вп зградиуе и ппдпбра живпунауа средина и 

намалуваое на климаускиуе прпмени. Успещна 

имплеменуација на енергеуска ефикаснпсу вп зградиуе се 

базира на: 

 

- Прпмена вп закпнпдавнпуп ппкружуваое и 

успгласуваое сп еврппскпуп закпнпдавсувп вп 

пплеуп на упплинска защуиуа и щуедеое на 

енергијауа и применауа на пбнпвливиуе извпри на 

енергија, 

- Згплемуваое на  уермишкауа защуиуа на 

ппсупешкиуе и нпвиуе згради, 

- Згплемуваое на ефикаснпсуа на грееое, 

венуилација и климауизација, 
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- Згплемуваое на ефикаснпсуа на сисуемиуе за 

псвеулуваое и ппурпщенауа енергија, 

- Енергеуска ревизија и управуваое сп енергијауа 

вп ппсупешкиуе и нпвиуе згради, 

- Целна вреднпсу на гпдищна ппурпщувашка на 

пбјекуи за m2 или m3, 

- Впведуваое на енергеуска серуификација на 

зградиуе  вп спгласнпсу сп гпдищнауа 

ппурпщувашка на енергија, 

- Кпнуинуирана едукација и прпмпција на мерки за 

енергеуска ефикаснпсу. 

 

Ппсупјниуе пбјекуи преусуавуваау пгрпмен ппуенцијал за 

защуеда на енергијауа и зашувуваое на  живпунауа 

средина ппради виспкипу прпцену на пбјекуи сп 

несппдвеуна уермишка защуиуа. Акп ппсупјниуе пбјекуи 

(изградени пп дпнесуваое на закпнпу вп смисла на 

упплинсказащуиуа на пбјекуиуе) , ги прифауиме какп 

услпвнп задпвплиуелни пд гледна упшка на уермишка 

защуиуа и защуеда на енергија иакп дури вп 83% пд 

суанбениуе пбјекуи вп Македпнија има незадпвплиуелна 

уермишка защуиуа, сп прпсешна ппурпщувашка на енергија 

за грееое пд 150 дп 200 kWh/m2. Една пд 

каракуерисуикиуе на гплем дел пд суанбениуе и 

несуанбени згради вп Македпнија се пдликува сп 

нераципналнп виспка ппурпщувашкауа на сиуе видпви 

енергија, пспбенп на енергија загрееое, нп сп 

згплемуваоеуп на суандардпу се згплемува се ппвеќе и 

ппуребауа  пд ладеое на  зградиуе. 
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67% 

33% Защуеди вп 
суамбен 
прпсупр 

Защуеди вп 
несуамбен 
прпсупр 

 

 

Слика бр2. Ппуенцијал на защуеда на енергија вп 

Република Македпнија за перипд дп 2020 гпдина 

 

Од аспеку на ппурпщувашкауа на енергија, перипдпу на 

изградба е мнпгу инуересен парамеуар. Ппделбауа на 

суанбенипу фпнд, вп зависнпсу пд каракуерисуикиуе на 

суанбенауа градба, е прпсупр на кпј не му е ппсвеуенп 

дпвплнп внимание и кпј вп иднина ќе уреба мнпгу ппвеќе 

да се земе вп предвид. Ппради каракуерисуикиуе на 

градбауа и недпсуаупкпу на прпписиуе за уермишка 

защуиуа, вп уекпу на најгплемауа суанбена изградба пд 

1950 гпдина дп 1980 гпдина, изградена е серија на 

суанбени и несуанбени згради кпи се сега гплемиуе 
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ппурпщуваши на енергија, сп прпсешна ппурпщувашка на 

енергија за заупплуваое пд 200 kWh/m2. 

 

Акп преуппсуавиме дека суанбениуе пбјекуи се сп еден 

или два суана, всущнпсу семејни живеалищуа-куќи, 

ушесувпуп на семејни куќи вп суанбена изградба е вп 

прпсек пд 65%. Не-суанбени пбјекуи или кпмерцијалниуе 

и јавни пбјекуи, не се уака дпбрп евиденуирани какп 

суанбениуе згради. Ппдаупци за денещнауа несуанбена 

изградба, дпсуапни се пп пау на издадени градежни 

дпзвпли, па мпжеме да гп анализираме самп вп пднпсп 

на нпвпизграденипу суанбен и несуамбен фпнд на згради. 

Вп перипдпу пд 2000 гпдина дп 2004 гпдина забележан е 

пад на брпјпу на издадени дпзвпли за суанбениуе згради 

и ппрасу на брпјпу на издадениуе градежни дпзвпли за 

несуанбениуе згради, па  прпсешнипу пднпс е пд 65% на 

суанбенипу и 35% на несуанбенауа  градба. 

 

Енергеуски ппуенцијал вп пднпс на защуеда на енергија и 

защуиуа на живпунауа средина вп секупр на згради е 

ексуремнп гплем. Вп зградиуе, енергијауа се кприсуи за 

разлишни намени, а вп зависнпсу пд видпу на пбјекупу 

ппуребиуе се движау пд енергија за псвеулуваое, 

енергија за грееое, уаму каде щуп има уехнплпщки 

ппуреби какп щуп се миеое или суерилизација вп 

бплнициуе. Ппурпщувашка на енергија е наменеуа за 

грееое, припрема на саниуарнп уппла впда, и 

кпндиципнираое на впздухпу щуп преусуавува најзнашаен 

дел пд енергеускауа ппурпщувашка на зградиуе. 
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Ппурпщувашка на енергија за грееое вп прпсек кај дпбрп 

изплираниуе згради сега вп Македпнија е пд 40%-60%  пд 

вкупнауа ппурпщувашка на енергија, за саниуарнп уппла 

впда 15%-35% и енергијауа за гпувеое 5%-15%. Мпже да 

кпнсуауираме дека ппурпщувашка на упплина за грееое 

преусуавува 80%-90% пд вкупнауа ппуребна енергија 

назградауа. Ппурпщувашка на енергија за псвеулуваое и 

другп (пр. елекуришна енергија за кпмпјууери, 

уелевизпри, иун.) се движи пд 10%-20% пд вкупнауа 

ппурпщувашка на енергија. Иакп пва е уеснп зависнп пд 

пбјекупу и климаускиуе прилики, ладеоеуп денеска 

преусуавува ппмал дел пд вкупнауа гпдищна 

ппурпщувашка на енергија и упа исклушивп вп пблик на 

ппурпщувашка на елекуришна енергија. Нп, веќе вп 

следниуе десеу гпдини, сп згплемуваое на суандардпу и 

уежнееоеуп кпн ппдпбри прпсупрни услпви, се пшекува 

кпнуинуиранп згплемуваое на важнпсуа на ладеое вп 

вкупни енергеуски ппуребина суанбениуе и несуанбени 

згради.  

 

На ппурпщувашкауа на енергија за грееое вп зградауа 

какп прпцес, главнп влијае времеураеоеуп на грејнауа 

сезпна кпја пак е зависна пд бараоауа на спбна 

уемперауура, и надвпрещниуе климаускиуе услпви. 

Суандардпу знашиуелнп влијание врз ппурпщувашкауа на 

енергија за грееое, пд ппсуавенипу сисуемпу за грееое, 

сппднпспу на вкупнипу прпсупрпу вп зградауа, елеменуиуе 

на фасадауа какп и и уермишка защуиуа. На ладеоеуп 
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влијаау исуиуе факупри, нп пвде пснпвен извпр на 

енергија пбишнп е елекуришнауа енергија. Вкупнауа 

ппурпщувашка на енергија се згплемувавп прпсек пд 4% 

дп 5% гпдищнп, дпдека вкупнауа примарна енергија се 

намалува. Ценауа на енергијауа ппсупјанп се згплемува. 

 

Акп ја земеме вп предвид емисијауа на загадувашки 

супсуанции вп впздухпу пд енергеускипу секупр, мпжеме 

да забележиме загрижувашки уренд на ппрасу на емисија 

на CO2, предизвикани пд згплемена ппурпщувашка на 

фпсилниуе гприва. Акп се разгледува пдделнп, емисијауа 

на CO2 вп 2003 гпдина веќе ги надмина квпуиуе сппред 

Кјпуп прпупкплпу. 35% CO2 прпизлегува пд енергеускауа 

ппурпщувашка на зградиуе, и спгласнп упа екплпщкауа 

пдгпвпрнпсу на прпекуануиуе  уещкп мпже да се 

запбикпли. 

 

Сеуп пва укажува на важнпсуа пд имплеменуација на 

мерки за енергеуска ефикаснпсу  вп сиуе секупри на 

енергеуска ппурпщувашка, а ппсебнп вп најгплемиуе пд 

нив, секупрпу згради. 
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6. Преглед на ппуимални енергеускп – 

екпнпмски мерки вп пбјекуиуе 

 

6.1 Оснпвни начела и мерки за енергеуска 

ефикаснпсу вп зградиуе 

 

На пдржливауа ппурпщувашка на енергија уреба да и се 

даде приприуеу, сп раципналнп планираое на 

ппурпщувашкауа, какп и сп имплеменуација на меркиуе за 

енергеуска ефикаснпсу вп сиуе сегменуи на енергеускипу 

секупр на некпја земја. Одржлива градба е секакп еден 

пд најзнашајниуе сегменуи за пдржлив развпј кпи 

вклушува: 

 

- Уппуреба на градежни мауеријали кпи не се 

щуеуни за пкплинауа, 

- Енергеуска ефикаснпсу вп зградиуе, 

- Уппуребливпсу на пупадпу пд градба и рущеое на 

пбјекупу. 

 

Енергеуски и екплпщки пдржлива градба уежнее: 

 

- Да смали губиупк на упплина пд зградауа сп 

ппдпбрубаое на упплпунауа защуиуа на 

надвпрещниуе елеменуи и ппвплен пднпс на 

пбикплкауа и вплуменпу на зградауа, 
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- Да ја згплеми упплинскауа дпбивка вп зградауа сп 

ппвплна приенуација на пбјекупу и сп кприсуеое 

на спншевауа енергија, 

- Кприсуи пбнпвливи извпри на енергија вп 

зградиуе (бипмаса , спнце, веуер и у.н.), 

- Згплемуваое на енергеуска ефикаснпсу  сп 

згплемуваое на ефикаснпсуа на уермпуехнишкиуе 

инсуалации. 

 

Целуа на сеппфаунпсу на защуедауа на енергија, а сп упа и 

защуиуа на пкплинауа е да се спздадау  предуслпви за 

санација и рекпнсурукција на ппсупешкиуе пбјекуи какп и 

да се згплеми пбврскауа за упплинска защуиуа вп нпвиуе 

пбјекуи-згради. Прпсешнп суариуе куќи гпдищнп урпщау 

200-300 kWh/m2 енергија за грееое, суандарднп 

изплирани куќи ппд 100, спвремениуе нискпенергеуски 

куќи пкплу 40, а пасивниуе 15 kWh/m2. Сп енергијауа кпја 

денеска се урпщи вп една прпсешна куќа вп Македпнија, 

мпжеме да загрееме 3-4 нискп енергеуски куќи или 8-10 

пасивни куќи. 

 

Недпвплнауа упплинска изплација дпведува дп 

згплемени упплински губиупци вп зима, ладна 

надвпрещна ппврщина, пщуеууваоа насуанауи сп 

кпндензација (влажнпсу) какп и прегреваое на прпсупрпу 

вп леуп. Ппследициуе се пщуеууваоа на кпнсурукцијауа 

какп и немаое кпмфпр, нездравп живееое и рабпуа. 

Загреваоеуп на ваквиуе прпсупри ппбарува ппгплема 

кплишина на енергија щуп дпведува дп згплемена цена на 
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кприсуеое и пдржуваое на прпсупрпу, нп и дп ппгплемп 

загадуваое на пкплинауа. Сп ппдпбруваое на 

упплинскиуе изплаципни каракуерисуики на зградауа 

мпжнп е ппсуигнуваое на смалуваое на вкупниуе 

губиупци на упплина на градбауа пд 40%-80%. 

 

Дпбрпуп ппзнаваое на упплинскиуе каракуерисуики на 

градежниуе мауеријали е еден пд предуслпвиуе за 

прпекуираое на енергеуска ефикаснпсу вп зградиуе. 

Тпплинскиуе губиупци низ градежниуе елеменуи зависи 

пд елеменуиуе, приенуацијауа и кпефициенупу на 

упплинппрпвпдливпсу. Ппдпбрауа упплинска изплација се 

ппсуигнува сп ппгплемауа дебелина на мауеријалпу. 

Кпефициенупу на упплинппрпвпдливпсу U е кплишина на 

упплина кпја градежнипу елемену ја губи вп 1 секунда пп 

m2 на ппврщина при уемперауурна разлика пд 1К, 

изразена вп W/m2K. Кпефициенупу U е биуна 

каракуерисуика на надвпрещнауа кпнсурукција и игра 

гплема улпга вп анализауа на вкупниуе губиупци 

(kWh/m2), а сп упа и ппурпщенауа енергија за грееое. 

 

Кплку е кпефициенупу на премин на упплина ппмал, уплку 

е и упплинскауа защуиуа на зградиуе ппдпбра. 
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Слика бр.3 Пример на вкупен енергеуски биланс за 

семејна куќа 

 

Сп енергеускпуп пбнпвуваое на суариуе куќи и згради  

пспбенп пние щуп се градени пред 1980 гпдина мпжна е 

защуеда вп ппурпщувашкауа на упплинска енергија пд 

преку 60%. Освен заменауа на прпзпрциуе, најгплемауа 

Губиупци 
низ прпзпри 

51% 

Дпбиупци низ 
прпзприуе 12% 

Губиупци низ крпв 
10% 

Губиупци низ ппдпу 6% 

Губиупци низ 
надвпрешен 
тид 21% 

Губиупци низ грејнипу 
механизам 12% 

Дпбиупци за грееое 82% 

Внаурешни дпбиупци 6% 
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защуеда се ппсуигнува сп изплација на ппсупјниуе 

надвпрещниуе тидпви. Дпдауниуе влпжуваоа вп 

упплинскауа изплација при пбнпва на веќе дпураениуе 

фасади се движи  пд 20% - 80% пд вкупнауа цена, щуп 

дава ппвплни екпнпмски резулуауи сп пглед на 

дплгпрпшниуе зашуеди щуп се враќаау. 

 

При градба на нпва куќа важнп е веќе вп фаза на идеен 

прпеку вп спрабпука сп прпекуанупу да се дпбие 

квалиуеуна и ппуимална енергеуска защуеда на зградауа. 

Заупа е ппуребнп: 

 

- Да се анализира лпкацијауа, приенуацијауа и 

пбликпу на пбјекупу, 

- Примени виспкп нивп на упплинска изплација пп 

целауа надвпрещна ппврщина на пбјекупу и да се 

избегнуваау упплински мпсупви, 

- Да се искприсуау упплинскиуе дпбивки пд спнцеуп 

и защуиуа пд преуерана излпженпсу на спнце, 

- Да се кприсуау енергеуски ефикасни спсуави за 

грееое, ладеое и венуилација и да се 

кпмбинираау сп пбнпвливи извпри на енергија. 
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Табела бр. 1 Загревна вреднпсу на разлишниуе видпви на 

гприва 

 

Калпришнауа вреднпсу на гпривауа е важен ппдаупк вп 

предвидуваое на упплинскиуе ппуреби на некпја зграда 

какп и мпжнпсуиуе за енергеуска защуеда сп згплемуваое 

на енергеускауа ефикаснпсу. Акп ја анализираме 

ппурпщувашкауа на енергија за суандардна семејна куќа 
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пд 120 m2, кпја упплински не е изплирана, нејзинауа 

гпдищна ппурпщувашка на упплина за грееое изнесува 

пкплу 200 kWh/m2 или вкупнп 24.000 kWh. Акп 

енергенупу кпј се кприсуи за грееое е на пример 

прирпден гас упа знаши дека гпдищнауа ппуреба за исуауа 

куќа изнесува 2.400 m3 плин. За сппредба, дпбрп 

изплирана , у.н. нискпенергеуска куќа сп ппурпщувашка на 

енергија пд пкплу 30 kWh/m2, ќе ппурпщи за грееое 

пкплу 30   kWh/m2 ќе ппурпщи гпдищнп пкплу 3.600 kWh 

или 360 m3 плин, пднпснп 3 m3 плин пп m2, щуп е 85% 

ппмала ппурпщувашка на енергија за грееое. 
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Табела бр.2 Прпекуни вреднпсуи за упплпспрпвпдливпсу 

за некпи упплинскп изплаципни мауеријали , приближна 

вреднпсу на факупрпу на пблик на дифузија на впдена 

пара  

 

 



70 
 

6.2 Опшуи преппраки за згплемуваое на 

енергеускауа ефикаснпсу вп ппсупечкиуе и 

нпвиуе згради 

 

Еднпсуавниуе мерки за енергеуска ефикаснпсу, без 

дппплниуелни урпщпци, сп мпменуални защуеди на 

енергија се следниуе: 

 

- Гасеое на грееоеуп и ладеоеуп нпќе и упгащ кпга 

нема никпј дпма, 

- Навешер спущуеуе ги рплеуниуе и навлешеуе ги 

завесиуе, 

- Избегнувајуе задскриваое и ппкриваое на 

грејниуе уела сп маски, завеси и сл., 

- Временскп ппуимираое на грееоеуп и 

припремауа на уппла впда, 

- Вп сезпна на грееое смалеуе ја спбнауа 

уемперауура за 1пС уаму каде щуп смеуауе дека е 

мпжнп, 

- Вп сезпна на ладеое ппдесеуе гп ладеоеуп на 

минимална уемперауура пд 26 пС, 

- Кприсуеуе гп прирпднпуп псвеулуваое вп щуп е 

мпжнпппгплема мерка, 

- Исклушеуе гп псвеулуваоеуп вп прпсуприиуе кпга 

упа не е ппуребнп, 

- Мащиниуе за переое алищуа и садпви вклушеуе ги 

самп кпга се пплни и пп мпжнпсу навешер. 
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Мерки за згплемуваое на енергеускауа ефикаснпсу сп 

мали урпщпци и брз ппврау на инвесуицијауа (дп 3 

гпдини) се: 

 

- Дихууваое на прпзприуе и надвпрещниуе врауи, 

- Прпверка и ппправка на пкпвпу на прпзприуе и 

врауиуе, 

- Изплација на ппзадинскипу дел на радијауприуе и 

кууииуе за рплеуни, 

- Тпплинска изплација на ппсупешкипу кпс крпв и 

делпвиуе према негреениуе уавански ппврщини, 

- Редуцираое на губиупциуе на упплина низ 

прпзприуе сп вградуваое на рплеуни, 

ппсуавуваое на завеси и др., 

- Вградуваое на уермпсуауски венуили на 

радијауприуе, 

- Редпвнп сервисираое и ппдесуваое на сисуемиуе 

за грееое и ладеое, 

- Вградуваое на авупмауска кпнурпла и надзпр над 

енергијауа вп куќауа, 

- Вградуваое на щуедливи сијалици вп свеулешкиуе 

уела, 

- Замена на неефикасниуе ппурпщуваши сп 

ппурпщуваши - класа А. 

 

Мерки за згплемуваое на енергеуска ефикаснпсу сп 

нещуп ппгплеми урпщпци и ппдплг перипд на враќаое на 

инвесуицијауа (ппгплема пд 3 гпдини) се следниуе: 
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- Замена на прпзприуе и надвпрещниуе врауи сп 

упплински квалиуеуни прпзпри (преппрака сп U 

прпзпри 1,1 – 1,8 W/m2K), 

- Тпплински да се изплира целауа надвпрещна 

ппврщина на куќауа, тидпвиуе, ппдпвиуе, крпвпу 

какп и ппврщиниуе према негреаниуе прпсупри, 

- Изградба на веурпбран на влезнипу ппруал на 

куќауа, 

- Санација и пбнпвуваое на димпвпден канал, 

- Изплација на цевкиуе за уппла впда и 

резервпариуе, 

- Анализа на сисуемиуе за грееое и ладеое вп 

куќауа и пп ппуреба да се замени сп енергеуски 

ефикасен сисуем и пп мпжнпсу да се кпмбинира 

сп пбнпвлив извпр на енергија. 

 

Овие мерки најдпбрп е да се спрпведуваау исупвременп 

сп неппхпдниуе мерки за рекпнсурукција. 

 

 

6.2.1 Прпзпри, суаклени ппвршини и надвпрешни 

врауи 

 

Прпзпрпу е елемену на надвпрещнауа пбвивка на 

зградауа – пбјекупу кпј пвпзмпжува дневна свеулина вп 

прпсупрпу, ппглед кпн пкплинауа, прппущуаоеуп на 

спншевиуе зраци – енергијауа. 
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Прпзпрпу е најдинамишнипу дел пд на двпрещнауа 

пбвивка на зградауа, кпј исупвременп делува и какп 

приемник на спншевауа енергија вп прпсупрпу, какп и 

защуиуа пд надвпрещниуе влијанија и упплинскиуе 

губиупци. 

 

Прпзприуе на надвпрещниуе тидпви играау гплема улпга 

вп упплинскиуе губиупци на зградиуе бидејќи заеднп 

спшинуваау 70% пд вкупниуе упплински загуби низ 

пбикплнауа ппврщина на пбјекуиуе. Губиупциуе  низ 

прпзпри се делау на урансмисипни и загуби насуанауи при 

прпвеуруваоеуп, и вкупниуе упплински загуби низ 

прпзприуе преусуавуваау 50% пд упплинскиуе загуби вп 

зградиуе. Загубиуе низ прпзприуе пбишнп се десуина пауи 

ппгплеми пд уие на зидпвиуе, па недвпсмислена е 

нивнауа важнпсу вп вкупниуе урпщпци на зградиуе. Вп 

склад сп уехнишкиуе прпписи, кпефициенупу на премин на 

упплина за прпзприуе и балкпнскиуе врауи мпже да 

изнесува максималнп U=1,8 W/m2K. Дпдека на суариуе 

пбјекуи кпефициенупу U за прпзприуе се движи пкплу 

U=3,00-3,50 W/m2K и ппвеќе (загубиуе на упплина низ 

вакпв уип на прпзпр изнесуваау прпсешнп пд 240-280 

W/m2K, а еврппскауа закпнска регулауива прппищува се 

ппниски и ппниски вреднпсуи и уие денеска се движау пд 

1,40 -1,80 W/m2K. На спвремениуе нискпенергеуски и 

пасивни куќи пвие брпјки се движау пд 0,80-1,40 W/m2K. 

Преппракауа за градба на спвременуиуе енергеуски 

ефикасни згради е исуиуе да бидау сп кпефициену U < 

1,40 W/m2K. 
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Вп вкупниуе упплински загуби на прпзприуе ушесувуваау 

суаклпуп и прпфилпу. Прпзпрскипу прпфил, независнп пд 

врсуауа на мауеријал пд кпј е израбпуен, мпра да псигура: 

 

- Дпбра запуивенпсу, 

- Прекин на упплпуен мпсу вп прпфилпу, 

- Еднпсуавнп пувараое и заувараое и низпк суепен 

на премин на упплина, 

- Разлишни видпви на пплнеоа или пресвлаки кпи 

ги ппдпбруваау упплинскиуе каракуерисуики. 

 

Вп слушај на венуилпкпнвекупрскп грееое и ладеое се 

преппрашува кприсуеое на у.н. микрппрекинуваши на 

прпзприуе, ппврзани сп венуилпкпнвекуприуе, кпи 

авупмауски гп исклушуваау ладеоеуп и грееоеуп на 

прпсуприиуе и на упј нашин дппплниуелнп щуедау 

енергија и спрешуваау расфрлаое на упплинскауа и 

ладилнасуа енергија вп пкплинауа. 

 

На низпк U-факупр на суаклпуп влијаау: 

 

 Дебелинауа на медупрпсупрпу 

 

U-факупрпу се намалува сп брпјпу и гплеминауа на 

медупрпсупрпу. Знаши дека U-факупрпу е ппмал сп 

двпслпјнп или урпслпјнп суаклп. На пр. 4+10+4+10+4, щуп 

знаши суаклп пд 3 mm сп дебелина пд 4 mm на расупјание 

пд 10 mm. 
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Да наппменеме дека  дпкплку медупрпсупрпу на изп 

суаклп е испплнеу сп веќе ппзнауиуе гаспви (аргпн, 

крипупн, ксенпн или  SF6)U-факупрпу биунп ќе се намали. 

 

 Дебелинауа на суаклпуп 

 

Има мнпгу малп влијание на U-факупрпу, нп заупа пак 

уппуребауа на суаклп сп ниска емисија  (Low-e суаклп) 

знашиуелнп гп смалува. Low-e суаклпуп има премаз пд 

суранауа пд кпја дпада вп меду прпсупрпу. Изп суаклпуп 

има ппсебен меуален филм кпј прппущуа зрашеое сп 

краука валпва дплжина (спншева свеулина), а гп 

рефлекуира зрашеоеуп на дплгиуе бранпви дплжини (IC 

зрашеое). 
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Слика бр.4 Темперауура на внаурещнауа сурана на 

суаклпуп вп зависнпсу пд видпу на засуаклуваоеуп 

 

Еднослојно стакло 4 
U=5,9 W/m2K 

     

 

 

  

    

         

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

   
Трпсл. изп суаклп 4f / 12g / 4 / 

12g / f4 

U=0,5 W/m2K 

Двпслпјнп изп суаклп 4 / 16g / f4 

U=1,1 W/m2K 

Двпслпјнп суаклп 4+8+4 

U=3,0 W/m2K 

+18,1
п 

С 

+15,7
п 

С 

+8,3
п 

С 

- 2 
п 

С 

Надвпр  - 10 
п 

С 
Внауре  +20 

п 
С 
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Слика бр.5 Тпплински квалиуеуни прпфили пд дрвп, PVC и 

алуминиум 
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Табела бр.3 Пресмеукпвна вреднпсу на суепенпу на 

прппусуливпсу на вкупнауа енергија на засуаклуваоеуп 

при нпрмалнп влегуваое на спншевиуе зраци. 

 

Дпбрп ппдпбруваое на упплинскиуе каракуерисуики на 

прпзпрциуе мпже да се ппсуигне сп упплпуна изплација 

вп прпфилпу /или сп вградуваое на урпсурукп изп суаклп. 

Пример: 

 

ДРВЕН ПРОЗОР 

 

- U = 1,4 W/m2K сп суаклп  U = 1,1 W/m2K  двпјнп изп 

суаклп 4/16/4 сп еден слпј LowE  

- U = 0,9 W/m2K сп суаклп  U = 0,6 W/m2K  урпјнп изп 
суаклп 4/10/4/10/4 сп два слпј LowE  
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       U = 0,33 W/m2K  ппсуигнау сп 
 

- цеменуен гипс 2 cm 

- Блпк Тули 19 cm 

- Пплимер – цеменунп лепилп 

- Камена вплна/ суаклена вплна/ експандиран 

пплиесуер меду рпгпви мин. 10 cm 

- 1 слпј на градежнп лепилп сп армауурна мрежа 

- 2 слпј на градежнп лепилп сп армауурна мрежа 

- Импрегриран преупремаз 

- Заврщен декпрауивен слпј  

 
 
 
ДРВЕН ПРОЗОР СО ПЛАСТИФИЦИРАНА АЛУ 
ОБЛОГА ОДНАДВОР И ИЗОЛАЦИЈА ВО 
НАДВОРЕШНИОТ ПРОФИЛ 

 

- U = 1,4 W/m
2
K сп суаклп  

- U = 1,1 W/m
2
K  двпјнп изп суаклп 4/16/4 сп еден 

слпј Low
E 
 

- U = 0,9 W/m
2
K сп суаклп U = 0,6 W/m

2
K  урпјнп изп 

суаклп 4/10/4/10/4 сп два слпј Low
E 
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U = 0,33 W/m
2
K 

 

- Варнп – цеменуен гипс 2 cm 

- Блпк Тули 19 cm 

- Пплимер – цеменунп лепилп 

- Камена вплна/ суаклена вплна/ експандиран 

пплиесуер меду рпгпви мин.10 cm 

- 1 слпј на градежнп лепилп сп армауурна мрежа 

- 2 слпј на градежнп лепилп сп армауурна мрежа 

- Импрегриран преупремаз 

- Заврщен декпрауивен слпј 

 

Прпзпрскауа рамка најшесуп денеска е израбпуена пд 

дрвп, PVC, алуминиум, шелик и кпмбинација пд 

наведениуе мауеријали. Вп наведениуе рамки денеска се 

вградуваау двпслпјнп или урпслпјнп суаклп. 

Ппнауампщнипу развпј на прпзпрскиуе рамки пди вп 

наспка на згплемуваое на упплинскауа защуиуа 

вклушувајќи упплинска изплација на мауеријалиуе вп 

самиуе пквири-рамки. Сп вградуваоеуп на двпјнп или 

урпјнп изп суаклп сп гаснп пплнеое, уакпв прпзпр 

дпсуигнува вреднпсу U<0,80 W/m2K. 

 



81 
 

Сп ппдпбруваоеуп на упплинскиуе каракуерисуики на 

прпзприуе и на другиуе суаклени ппврщини мпжнп е да се 

ппсуигне следнпуп: 

 

- Ппдпбра запуивенпсу – ппмала инфилурација кај 

прпзприуе и врауиуе, 

- Да се прпверау и ппправау рамкиуе на прпзприуе 

и врауиуе, 

- Изплација на зад радијаупрскиуе ппврщини и 

фугираое, 

- Намалуваое на губиупциуе на упплинауа низ 

прпзприуе сп вградуваое на рплеуни, 

ппсуавуваое на завеси и сл., 

- Замена на прпзприуе и надвпрещнауа врауа сп 

упплински квалиуеуни прпзпри ( преппрака U<1,40 

W/m2K). 

 

 

6.2.2 Тпплинска изплација на надвпрешниуе 

тидпви 

 

Тпплинскауа изплација на надвпрещниуе тидпви, пп 

правилп, уреба да се изведуваау сп дпдаваое на нпв 

упплинскп – изплаципнен слпј пд надвпрещнауа сурана на 

тидпу, а самп вп пдредени слушаи пд внаурещнауа сурана. 

Изведбауа на упплинскауа изплација пд внаурещнауа 

сурана на тидпу е неппвплнп пд градежнп – физишкп 

гледищуе, а шесуп е и ппскапп ппради ппуребиуе на 

дппплниуелнп рещаваое на прпблемиуе на дифузијауа на 
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впденауа пара, ппсурпгиуе бараоа вп ппглед на сигурнпсу 

прпуив ппжар, губиупк пд кприсен прпсупр иун. 

Ппсуавуваоеуп на упплинскауа изплација пд внаурещнауа 

сурана на тидпу е физишки пплпщп, бидејќи иакп 

ппсуигнуваме ппдпбра изплација на надвпрещнипу тид, 

знашајнп гп менуваме упплинскипу уек вп тидпу и 

пснпвнипу нпсешки тид суанува ладен. Ппради упа 

ппсебнп внимание уреба да се ппсвеуи на изведбауа на 

парни брани какп би се избегналп насуануваоеуп на 

кпндензација. Исуп уака, упплински уреба да се 

изплиираау и делпвиуе пд преградиуе кпи се сппјуваау сп 

надвпрещниуе тидпви. Рекпнсурукцијауа на ппсупјниуе 

надвпрещни тидпви сп изведба на изплација пд 

внаурещнауа сурана се изведува самп на пбјекуи щуп се 

ппд защуиуа, кпга сака да се избегне  прпменауа на 

надвпрещнпуп лице на пбјекупу-зградауа ппради 

нејзинауп исуприскп минауп. 

 

При изведбауа на упплинскипу-изплаципнипу слпј пд 

надвпрещнауа сурана на тидпу мпжни се две рещенија на 

заврщнипу слпј и упа еднипу кпј гп щуиуи изиплаципнипу 

мауеријал и другипу кпј гп щуиуи тидпу пд аумпсферски 

влијанија. Првпуп рещение е каракуерисуишнп сп упа щуп 

надвпрещнипу защуиуен слпј се лепи на изплаципнипу 

мауеријал  (у.н. кпмпакуна фасада ). Кај другпуп рещение 

защуиунипу слпј е вп пблик на ппединешен елемену 

прицврсуен за сппдвеунауа пидкпнсурукција на уакпв 

нашин щуп ппмеду защуиунипу слпј и слпјпу на упплинска 
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изплација ќе псуане слпј пд впздух кпј ќе се венуилира 

према надвпр (у.н. венуилирана фасада). 

 

Индусуријауа на градежни мауеријали нуди мнпгу 

варијануи  за целпсен спсуав на пвие два нашина на 

упплинска изплација на тидпвиуе, при щуп за двеуе 

рещенија дебелинауа на упплпунп-изплаципнипу 

мауеријал  не би уребалп да биде ппмал пд 10 дп 12 сm , 

сп щуп вреднпсуиуе на премин на упплина Uzid смалуваау 

пд приближнп 0,25 дп 0,35 W/m2K. 

 

Вп слушај на неизплиран тид пд щуплива цигла сп 

дебелина 19 cm,  

U = 1,67[W/m2K], упплинскиуе губиупци изнесуваау пкплу 

134 kWh/m2на тидпу 

 

Вп слушај на изплација на тидпу пд цигла 19 cm сп 10 cm 

пд камена вплна,  

U = 0,32[W/m2K], упплинскиуе губиупци изнесуваау пкплу 

26 kWh/m2 на тидпу 

 

Вп слушај на неизплиран АВ тид сп дебелина пд 20 cm,  

U = 0,32[W/m2K], упплинскиуе губиупци изнесуваау пкплу 

256 kWh/m2 на тидпу 

 

Вп слушај на неизплиран АВ тид сп дебелина пд 10 cm, 

U = 0,35[W/m2K], упплинскиуе губиупци изнесуваау пкплу 

28 kWh/m2 на тидпу 
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6.2.3 Тпплинска Изплација на крпв или дел према 

негреени прпсуприи 

 

Иакп делпу пд крпвпу ушесувува сп 10% - 20 % вп вкупниуе 

упплински загуби на пбјекупу – куќауа, крпвпу има 

ппсебнп важна улпга вп квалиуеупу и суандардпу на 

живееое. Тпј ја щуиуи куќауа , пд снег, ладнп и упплп. 

Мнпгу шесуп прпсупрпу ппд кпсипу крпв е наменеу за 

живееое иакп не е адекваунп изплиран. Вп уакви слушаи 

се ппјавуваау гплеми упплински загуби вп зима, нп и ущуе 

ппгплеми пд прегреваое вп леунипу перипд. Акп 

крпвнауа кпнсурукција не е упплпунп изплирана, низ негп 

мпже да се изгуби дп 30% пд упплинауа. Дпдаунауа 

упплинска изплација на крпвнауа кпнсурукција е 

еднпсуавна и екпнпмски дпбрп исплаулива, бидејќи 

ппвраупу на инвесуицијауа е пд 1 дп 5 гпдини. За 

упплпунауа изплација на кпси  крпвпви уреба се кприсуи  

незапалива и парппрппусна упплинска изплација на 

мауеријалпу, какп щуп е на пр. камена вплна. Сппјпу на 

упплпунауа изплација на надвпрещнипу тид и крпвпу 

уреба да се рещи без упплпуни мпсупви. Акп прпсупрпу 

ппд кпсипу крпв не е греен, у.е. не е наменеу за живееое, 

упплинскауа изплација уреба да се ппсуави на плафпнпу 

на ппследнипу кау према негреенипу крпв. 

 

Преппрашана дебелина на упплпунауа изплација на кпс 

крпв изнесува 16-20 cm. Изплацијауа уреба да се ппсуави 

вп два слпја; еден слпј ппмеду рпгпвиуе на гредпредпу, а 

еден слпј ппд рпгпвиуе какп би се спрешиле упплпуниуе 
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мпсупви. Тпплинскауа изплација пд дплнауа сурана 

најшесуп се заувпра сп кнауф плпши или дрвп. 

 

Рамниуе крпвпви најмнпгу се излпжени на аумпсферски 

влијанија вп сппредба сп сиуе псуанауи  делпви на 

зградауа. Заупа е важнп да имаау квалиуеунаупплпуна 

изплација и хидрпизплација, какп и правилнп да биде 

рещенп пдведуваоеуп на ппрпјниуе впди. Рамнипу крпв 

мпже да биде рещен какп прппден, непрппден или у.н. 

зелен крпв. Вп склад сп упа се врщи заврщна пбрабпука 

на крпвпу. 

 

 

6.2.4 Тпплпуна изплација на ппдпу кпј се 

граничи сп земја или ппд према негреени 

прпсуприи 

 

Кпнсурукцијауа  на ппдпу се разликува пд ппднауа 

кпнсурукција према негреени прпсуприи пп нпсешкауа 

беупнска ппдлпга или хидрпизплацијауа. 

 

Тпплинскиуе губиупци према уерен – земја изнесуваау дп 

10% пд вкупниуе упплински загуби. Кај нпвпградби ппдпу 

кпн земјауа уреба упплпунп да се изплира сп щуп 

ппгплема дебелина на упплпуен мауеријал, дпдека кај 

ппсупешки пбјекуи и згради ваквауа мерка главнп 

екпнпмски е неисплаулива, ппради гплемиуе градежни 

зафауи щуп ја прауау. Медуупа, екпнпмски мнпгу 
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исплауливи мерки се упплинскауа изплација на крпвнауа 

кпнсурукција према негреен уаван, какп и ппдни 

кпнсурукции према негреен ппдрум. Исуп уака, ппуребнп 

е упплинска защуиуа и на ппдни кпнсурукции над 

пувпрени премини. При ппсуавуваое на упплпунауа 

изплација биунп е упплински да се изплира целауа целауа 

надвпрещна ппврщина без прекин на изплацијауа, какп 

би се смалилп влијаниеуп на упплинскиуе мпсупви  на 

минимум. 

 

 

6.2.5 Тпплински мпсупви 

 

Енергеускауа ефикаснпсу вп зградиуе и ппурпщувашкауа на 

енергија вп зградиуе, псвен виспкпуп нивп на упплинска 

защуиуа зависи и пд избегнуваоеуп – смалуваоеуп на 

упплинскиуе мпсупви на минимум. Тпплинскиуе мпсупви  

се малп ппдрашје вп фасаднауа пбвивка пд делпу на 

зградауа низ кпи упплинскипу уек е згплемен ппради 

прпмена на мауеријалпу, дебелинауа или гепмеуријауа на 

градежниуе мауеријали. Заради смалуваое на пуппрпу на 

упплинппренесуваое вп пднпс на уипишен пресек на 

кпнсурукција, уемперауурауа на внаурещниуе ппврщини 

на преградиуе на упплинскиуе мпсупви ппмали се пукплку 

на псуанауиуе ппврщини, щуп ја згплемува ппаснпсуа пд 

кпндензација на впдена пареа. Тпплинскипу пуппр на 

надвпрещнипу пбем на зградуа мпже да се прпмени 

ппради: 
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- Ппупплнп или делимишен премин на ппврщинауа 

на зградауа према мауеријали сп други свпјсува и 

упплинска прпвпдливпсу, 

- Прпмена на дебелинауа на градбауа, 

- Разлика ппмеду внаурещнауа и надвпрещнауа 

ппврщина, какп щуп се слушува на сппевиуе сп тид, 

ппд или уаван. 

 

Ппследици пд упплинскиуе мпсупви се: 

 

- Прпмени вп упплинскиуе загуби, 

- Прпмени вп внаурещнауа ппврщинска 

уемперауура. 

 

Ппради мали пуппри на упплинп спрпвпдливпсу,  

уемперауурауа на внаурещнауа ппврщина на преградауа 

на упплинскипу мпсу е ппмала пукплку на препсуанауауа 

ппврщина, сп упа се згплемува ппуенцијалнауа ппаснпсу 

пд кпндензација на впдена парана пвие месуа. Најдпбар 

нашин на избегнуваое на упплинскиуе мпсупви е 

ппсуавуваое на упплинска изплација пд надвпрещнауа 

сурана на целауа ппврщина, без прекин какп и дпбрп 

фугираое према рещеукиуе и сппевиуе.  

 

Сп уермпвизиска камера мнпгу дпбрп се вппшуваау 

упплинскиуе мпсупви на зградауа. 
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Слика бр.6 Слика пд уермпвизиска камера за упплински 

мпсупви 

 

На пазарпу денеска ппсупјау рещенија за пуклпнуваое 

или смалуваое на влијаниеуп на упплинскиуе мпсупви 

кпи ја прекинуваау кпнуинуиранауа армауура вп 

внаурещнауа и надвпрещнауа беупнска кпнсурукција при 

изведба на плафпнскиуе плпши-балкпни, сп вмеунуваое 

на фабришки израбпуени елеменуи и кпмбинација пд 

виспкпвреден шелик и слпј пд упплинска изплација низ 

кпја ппмиува армауура.  Армауурауа на уаквипу елемену 

се сппјува сп армауурауа на уаванскауа плпша. Вреднпсуа 

на упплинскиуе мпсупви кај вакви рещенија на сппјуваоа 

се сведува на упшкасу премин на упплина на месуауа на 

премин на армауурауа низ упплинскауа изплација. 

 

Изградба на згради без упплински мпсупви не е мпжнп, 

нп сп правилнп препекуираое и сппдвеуни деуали за 

упплинска защуиуа влијаниеуп на упплинскиуе мпсупви е 
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сведенп на минимум. Ппуенцијалниуе месуа на упплински 

мпсупви се кпнзплнп излезениуе балкпни, излези пд 

крпвпвиуе, сппевиуе на кпнсурукции, сппевиуе на 

зидпвиуе и прпзприуе , кууииуе за рплеуниуе, уемели и 

другп. Заупа на нив, при рещаваоеуп на кпнсурукуивниуе 

деуали, уреба да се пбрауи ппсебнп внимание. Се 

преппрашува вп изведбениуе прпекуи да бидау 

разрабпуени сиуе деуали, пспбенп месуауа на 

ппуенцијалниуе упплински мпсупви, вп склад сп 

уехнишкиуе прпписи за защуеда на енергија и упплинска 

защуиуа вп зградиуе. Прпзприуе уреба да се вградау уака 

да барем сп дел се навлезени вп упплинска изплација, 

кууииуе за рплеуни мпра да бидау упплински изплирани, 

упплинскауа изплација на тидпвиуе да биде ппвлешена дп 

уемелиуе и пп ппуреба уреба да бидау изплирани и 

уемелиуе. Пп зврщуваое на изградбауа, квалиуеупу на 

градбауа и упплинскауа защуиуа мпжнп е да се прпверау 

сп уермпвизискп снимаое. 

 

 

 



90 
 

 

Слика бр.7 Слика пд уермпвизиска камера за квалиуеу на 

градба и упплинска защуиуа 

 

 

6.2.6 Зашуиуа пд спнце и пасивна архиуекуура 

 

Вп вкупнипу биланс на енергеускауа ефикаснпсу важна 

улпга играау и упплинскиуе дпбивки пд Спнцеуп. 

Спвременауа архиуекуура ппсвеуува внимание на 

прифаќаое на спнцеуп и защуиуа пд прекумернпуп 

спншевп зрашеое, бидејќи и пасивниуе спншеви –

упплински дпбивки мпра да се регулираау и 

ппуимизираау задпвплиуелнп. Спвремениуе у.н. „daylight“ 

сисуеми кприсуау ппуишки средсува какп би ги ппууикнале 

рефлексијауа, прекрщуваоеуп на свеулпсниуе зраци, или 

акуивниуе или пасивниуе прифаќаоа на свеулинауа. 

Спвремениуе сисуеми на кпнурпла на премин на 

свеулинауа и управуваоеуп на дневнауа свеулина се нпв 

дппринпс вп енергеускауа ефикаснпсу и пдржливипу 
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развпј. Тие сисуеми денеска вклушувау и архиуекуура ущуе 

вп фазауа на ранп  прпекуираое. 

 

Преуеранпуп загреваое вп леуп уреба да се спреши сп 

средсувауа за защуиуа пд спнце и упа сп наспшуваое на 

дневнауа свеулина, зеленилпуп, прирпднпуп 

прпвеуруваое и сл. Ппради упа се преппрашува ппвплна 

защуиуа пд премнпгу инуензивнпуп псвеулуваое да се 

ппсуигне сп следниуе рещенија: 

 

- Архиуекупнска гепмеурија: зеленилп, уремпви, 

суреи , насурещници, балкпни и др., 

- Елеменуи за надвпрещна защуиуа пд спнце; разни 

ппдвижни и неппдвижни защуиуници, 

надвпрещни жалузини, рплеуни, уенди, 

инуелигенуни засеншуваоа, спвремени 

засуаклуваоа..., 

- Елеменуи на внаурещна защуиуа пд спнце 

;рплеуни, завеси и сл., 

- Елеменуи вп внаурещнпсуа на суаклауа за защуиуа 

пд спнце и пренаспшуваое на псвеулуваоеуп = 

хплпграфски елеменуи, рефлекуирашки суакла и 

фплии, суаклп кпе ја наспшува свеулинауа , 

суаклени призми и сл. 

 

Без пглед на видпу на защуиуа пд спнце уреба да се 

насупјува вградуваое на максималнп ефикасни средсува. 

Дпкплку се рабпуи за класишни рплеуни, ппсебнп 

внимание уреба да се пбрауи на упплинскауа изплација на 
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кууијауа за рплеуни, какп и на мпжнпсуа за вградуваое на 

дппплниуелни упплински изплирани ламели пд 

пласуишни или алуминиумски рплеуни. 

 

Спвремениуе пасивни куќи денеска се дефинираау какп 

градба без акуивен сисуем за загреваое пд 

кпнвенципналниуе извпри на енергија. Пппуларнп се 

нарекуваау и куќи без грееое  или еднплиуарски куќи 

бидејќи енергеускауа ппурпщувашка на исуиуе мпже да се 

изрази какп еднп лиурп на ЕЛ  - 1 маслп за дпмаќинсувпуп 

или 1 m3 плин пп m2 гпдищнп. Суандардиуе за пасивна 

куќи ппдразбираау смалуваое на упплинскиуе загуби низ 

ппврщинскипу дел пд зградауа на минимална мерка, 

максималнп згплемуваое на упплинскиуе дпбивки и 

пбезбедуваое на квалиуеуна венуилација. За да се 

изгради суанбенауа куќа без кпнвенципнален спсуав за 

грееое, вкупнауа ппуреба за грееое на прпсупрпу уреба 

да се смали ппд 15 kWh/m2v гпдищнп. Предвиденауа цел 

на енергеускауа ппурпщувашка е мпжнп да се ппсуигне сп 

пдбираое на прпсешен кпефициену на премин на упплина 

U=0,10-0,15 kWh/m2 или ппнискп, за прпзпри и други 

засуаклуваоа U<0,80 kWh/m2 а брпјпу на измени на 

впздухпу на саау да е ппмал пд 0,6. 

 

Вп пасивниуе куќи енергеускиуе ппуреби за загреваое на 

прпсупрпу се ппкриваау сп суандардниуе градби. Сиуе 

псуанауи енергеуски ппуреби – за загреваое и 

ппурпщувашка на СТВ и елекуришна енергија – мпжау да се 

ппкријау сп спншевауа енергија. у.е. сп акуивна упплина и 
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фпупнаппнски сисуеми какп и кпмбинација пд други 

пбнпвливи извпри на енергија, или сп кпгенерација. 

 

Обликпу и архиуекупнскиуе елеменуи на пасивниуе куќи 

не пусуапува ппсебнп пд кпнвенципналниуе згради. 

Разнпвидниуе градби се секпјдневнп се ппизразени, а 

успещен прпеку се смеуа упј кај кпгп принципиуе на 

пасивна архиуекуура не се ппсуавуваау какп 

пгранишуваое ууку се ппдразбираау какп нпв елемену на 

пблик. 

 

 

6.2.7 Обнпвливи извпри на енергија 

 

Обнпвливи извпри на енергија се пние кпи се зашувани вп 

прирпда и се пбнпвува вп целпсу или делумнп. Ппсебнп 

се исуакнуваау: енергијауа пд впда, веуер, спншевауа  

енергија, бипгпривауа, бипмаса, бипгас, гепуермална 

енергија, плимауа и бранпви. Најшесуп кприсуени 

пбнпвливи извпри на енергија вп згради се бипмасауа, 

спларнауа и веуернауа енергија. Бипмасауа мпже да се 

кпнверуира вп разлишни фпрми на кприснауа енергија: 

упплинска, елекуришна енергија и уешниуе гприва за 

уппуреба вп урансппрупу. Технплпгијауа на преувараоеуп 

на бипмасауа мпже да се ппдели на примарна (шиј  

кпнешен прпизвпд е упплина, пднпснп пареа и уешни 

гаспвиуи гприва) и секундарнп (кпнешнипу прпизвпд е 

елекуришна енергија, упплина за дпмаќинсувауа/ 

индусуријауа какп и гприва за кприсуеое вп урансппру). 
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Прпизвпдсувпуп на упплинска енергија е вппбишаен нашин 

на кприсуеое на бипмаса, пспбенп пгревнп дрвп вп 

разлишни фпрми (брикеуи, палеуи, дрвена сеша, цепанки). 

Пешкиуе за гпреое на дрвпуп, палеуиуе и дрвенипу шипс, 

пспбенп пние кпи се сп ппмала енергија за примена вп  

дпмаќинсувауа и за упплпвпднп грееое вп зградиуе и 

ппмалиуе населени месуа, ппсуигнаа виспк суепен на 

уехнплпщка и кпмерцијална зрелпсу. 

 

Спншевауа енергија е неисцрпен извпр на енергија и вп 

зградиуе мпже да се кприсуи на ури нашини: 

 

- пасивен - за грееое и псвеулуваое, 

- акуивен - сисуем сп спншеви кплекупри и уппла 

впда, 

- фпупвплуаишни спларни ќелии за прпизвпдсувп на 

елекуришна енергија. 

 

Вп пасивнауа спншева архиуекуура ги кприсуиме сиуе ури 

нашини на искприсууваое на спншевауа енергија. Сп 

кприсуеоеуп на спншевауа  енергија ппуребни за енергија 

вп дпмпвиуе мпжнп е да се намали ппуребауа за енергија 

за 70% - 90%. Спншевиуе кплекупри ја преувараау 

спларнауа енергија вп упплинска енергија на впдауа (или 

на некпја друга уешнпсу). Фпупвплуаишни ќелии се 

пплуспрпвпднишки елеменуи кпи дирекунп ја преувпраау  

енергијауа пд спншевпуп зрашеое вп елекуришна енергија, 

и мпже да се кприсуау какп сампсупјни или какп 

дппплниуелни извпри на енергија. 
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Прпизвпдсувп на елекуришна енергија пд веуер и спнце е 

преппрашливп вп услпви кпга не ппсупи мпжнпсу за 

ппврзуваое на елекурпенергеускауа мрежа. Веуерниуе 

уурбини бараау лпкација излпжена на веуер  и мпнуажа 

на релауивнп виспкп месуп, нп ценауана прпизведенауа 

енергија  е мнпгу ппмала. Ефикаснпсуа на сисуемпу 

знашиуелнп се згплемува сп кпмбинација пд спларни 

ќелии и уурбини на веуер, ппради сезпнска не 

успгласенпсу вп прпизвпдсувпуп. За дпмаќинсувауа се 

инуересни малиуе уурбини за веуер, сп снага пд некплку 

kW ппради сезпнскпуп неппклппуваое на 

прпизвпдсувпуп. Тие мпже да се кприсуaу какп 

дппплниуелен или какп примарен извпр на енергија вп 

пддалешениуе пбласуи. 

 

 

6.2.8 Грееое, венуилација и климауизација 

 

Вп зградиуe, енергијауа се кприсуи за разлишни намени, 

вп зависнпсу пд видпу на пбјекупу и ппуребиуe се движау 

пд елекуришна енергија за псвеулуваое, какп и енергија 

за грееое, па се дп енергија за задпвплуваое на 

уехнплпщки ппуреби, какп щуп се миеое и суерилизација 

вп бплници. Опщуп земенп енергеускиуе ппуреби на 

зградиуе мпже да се класифицираау какп: 

 

- елекуришна енергија за псвеулуваое, 
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- елекуришна енергија за разлишниуе елекуришни 

апарауи, 

- елекуришна енергија за ппгпн на кранпви, лифупви 

и др., 

- елекуришна енергија за мпупрен ппгпн вп 

сисуемиуе за венуилација, климауизација, иун., 

- ппурпщувашка на уппла (саниуарна) впда, 

- упплинска енергија за грееое, 

- енергија за ладеое, 

- секундарна уппуреба на упплинска енергија за 

перални, кујни, суерилизација и сл. 

 

Всущнпсу, ппурпщувашкауа на енергија наменеуа 

загрееое, венуилација и климауизација на впздухпу е 

најважнипу дел пд ппурпщувашкауа на енергијавп 

зградиуе. Кпнцепупу на целпсни или инуегрирани 

енергеуски ефикасни градежни средсува бара 

исупвременп разгледуваое на сиуе аспекуи на градеоеуп, 

архиуекуурауа, фасадауа, и функцииуе преку изградбауа, 

защуиуауа пд ппжари, акусуикауа, какп и ппурпщувашкауа 

на енергија и влијаниеуп врз квалиуеупу на живпунауа 

средина. Оснпвни меупди за прпекуираое на енергеуски 

ефикасни зграда се спсупи пд ури пснпвни елеменуи: 

 

1) намалуваое на ппбарувашкауа за енергија 

(енергеуски защуеди) 

2) максимизираое на уппуребауа на пбнпвливиуе 

извпри на енергија, и 
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3)  уппуреба на фпсилниуе гприва на ппуимален 

нашин вп пднпс на защуиуауа на живпунауа 

средина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕНЕРГЕТСКИ ПОТРЕБИ НА ОБЈЕКТОТ 

 

Слика бр.8 Оснпвни елеменуи на прпекуираое на 

енергеуски ефикасни згради 

 

Намалуваоеуп на ппбаруваое на енергија е прпекуануска 

акуивнпсу и се ппсуигнува преку: ппуимизираое на 

градеоеуп вп пднпс на фпрмауа и функцијауа,  применауа 

на згплемени упплински  мерки за защуиуа и енергеуски 

ефикаснпсу, псвеулуваое и ппрема, ГВК вп пднпс на 

примена на рекупераупрски секции за ефикаснп 

кприсуеое на излезнауа упплина пд излезнипу впздух на  

сисуемиуе  за венуилација, да се пбезбедау мали  падпви 

Смалување на енергетската 
потреба 

Опуималнп 
искприсууваое на 
фпсилниуе гприва 

Максималнп кприсуеое 

на пбнпвливиуе извпри  
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на приуиспци и да се намали губиупкпу на упплина вп 

развпдиуе какп и да се смали ппурпщувашкауа на сиуе 

ппдсисуеми (у.н. паразиуски ппурпщуваши) и други видпви 

на применеуи мерки. 

 

Вп пднпс на кприсуеоеуп пбнпвливи извпри на енергија, 

сп прпекупу мпра да се пвпзмпжи ппуималнп пасивнп 

кприсуеое на спншевауа енергија, „daylight“ сисуеми, 

прирпдна венуилација, нпќнп ладеое какп и уппуребауа 

на упплинауа пд земјауа. Ппкрај упа, ппуребнп е да се 

разгледа ппуималнауа уппуреба на спларни панели, 

гепуермалнауа енергија, бипмасауа и слишни извпри. 

Кпнешнп, кпга би се исцрпиле сиуе мпжнпсуи на разумна 

екпнпмска защуеда и кприсуеое на пбнпвливи извпри на 

енергија, уреба да избереуе  кпнвенципнален сисуем 

сп уппуреба на фпсилни гприва, кпја ќе ја направи 

најефикасна преувпрбауа  на гприва вп кприснауа 

енергија. Вп пваа смисла, ние уреба да размислуваме  за 

кприсуеое на кпгенерауивни единици, виспкп-ефикасни 

кпули, упплински пумпи и слишнп. Ефикасна уппуреба на 

гприва пд фпсилнп ппуеклп, исуп уака, вклушува 

инуелегенуна кпнурпла и регулираое на сиуе 

ппусисуеми, вклушувајќи гп и управуваоеуп на бараоауа  

за грееое, венуилација и псвеулуваое и управуваое сп 

целпкупнауа  ппрема. 

 

Главнауа придпбивка пд пвде ппищаниуе ппеднпсуавени 

меупди за прпекуираое на енергијауа и ефикаснп 

градеое е да се нагласи важнпсуа на намалуваое на 
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енергеускауа ппуреба пред се вп снабдуваоеуп сп 

енергија на сисуемиуе. На пвпј нашин се ппууикнуваау 

кпмпакуни рещенија сп најниска  мпжна ппурпщувашка на 

енергенуи и шуваое на живпунауа средина. Така, избпрпу 

на сппдвеуни сисуеми за грееое, венуилација и 

климауизација вп згради уреба да бидау прилагпдени на 

ппуребиуе на лпкацијауа, функцијауа и уехнишкиуе 

мпжнпсуи и, се разбира, исуп уака да биде прилагпден и 

за инвесуиуприуе. Ппшиуувајќи гп ппищанипу мпдел 

инуегриранп, енергеуски ефикаснпуп прпекуираое, при 

прпекуираоеуп на ГВК сисуемиуе е важнп да се избере 

ппуимален сисуем, какп пд сурана на примарнипу круг – 

прпизвпдсувп (урансфпрмација) на упплинска и ладилна 

енергија (енергену, упплински капациуеу и другп), уака и 

пд аспеку на предаваое на енергијауа кпн крајнипу 

кприсник – секундарен круг (загревни уела, инсуалација, 

управуваое на ппурпщувашкауа и др.). При упа уреба да се 

има вп предвид дека кпефициенупу на искприсууваое на 

сисуемпу е всущнпсу прпизвпдпу пд извпрпу на енергија 

сп развпдпу на енергија пд греенпуп (ладилнпуп) уекп и 

регулацијауа на сисуемпу. 

 

Преппрака за енергеускп ппуималнп избираое на 

нашинпу за грееое вп зградиуе е сисуем сп щуп ппгплема 

ефикаснпсу, при щуп вкупнауа ефикаснпсу на сисуемпу, а 

сп упа и избпрпу на ппуималниуе сисуеми е пдреден пд 

“најслабипу елемену” вп ппгпре изнесенауа низа. 
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6.2.9 Освеулуваое и енергеуски ппурпшувачи 

 

Енергеуски ефикаснп псвеулуваое, првенсувенп 

ппдразбира максималнп кприсуеое на дневна свеулина, 

кпја е најдпбрауа фпрма на псвеулуваое. Спншевауа 

свеулина пвпзмпжува псвеулуваое на живпунауа 

средина, на рабпунпуп месуп, и шпвешкипу кпнуаку сп 

пкплинауа. 

 

Се верува дека дплгпуп рабпуеое ппд вещуашкп 

псвеулуваое е лпщп за менуалнпуп и физишкпуп здравје 

на лудеуп щуп е спрпуивнп на уие кпј рабпуау ппд дневна 

свеулина, кпја не предизвикува непријаунпсу и сурес. 

 

Каракуерисуишнп за кприсуеоеуп на прирпднауа свеулина 

е да: 

 

- пбезбеди ппздрава клима вп прпсуприиуе, 

- пвпзмпжи ппвиспки суандарди за визуелна 

удпбнпсу, 

- ја прави ппсвеула спбауа и пппријауна за пресупј, 

- щуеди енергија, 

- защуедува пари, 

- ги намалува емисииуе на щуеуни гаспви вп 

аумпсферауа, 

- ги спасува пгранишениуе ресурси на глпбалниуе 

енергенуи. 
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Вещуашкпуп псвеулуваое е замена на дневнауа свеулина и 

пвпзмпжува прпдплжуваое на акуивнпсуиуе ппд 

псвеулениуе месуа вп уекпу на нпќуа. Вещуашкпуп 

псвеулуваое мпже да се ппдели на: ппщуп 

(амбиенуалнп), кпе пбезбедува сигурнпсу вп движеоеуп и 

пвпзмпжува еднпсуавни акуивнпсуи, лпкалниуе (задаша), 

кпја пвпзмпжува изврщуваое на кпмплексни задаши кпи 

бараау ппвиспк суепен на псвеулуваое и кпмфпрни 

(акценупу), вп кпја се нагласува какп уаванпу или тидпвиуе 

да спздадау ппсебна аумпсфера вп спбауа. 

 

Традиципналнп вп ппследниуе некплку гпдини, се 

кприсуи самп у.н. класишнп псвеулуваое, или класишен 

извпр на свеулина (сијалица), нп сп развпјпу на 

уехнплпгијауа и пазарпу суанаа дпсуапни и другиуе извпри 

на свеулина, кпи се мнпгу ппефекуивни. За сппредба, на 

класишнауа свеуилка сп вжарена ниука има 95% уермишки 

зрашеоа, а самп 3%-5% пд свеулпснп зрашеое 

(luminescence), дпдека спвремениуе извпри на свеулп 

имаау десеу, или дури и ппвеќе, пауи ппгплема 

ефикаснпсу, бидејќи уие се базираау на разлишни 

уехнплпгии (UO-цевкауа, пп кпмпакуни лампи, 

науриумпви сп виспк приуиспк и жива, LED псвеулуваое, 

халпгени и науриум-ксенпн свеуилки). Слишнп на упа, сп 

ефикаснпсуа се згплемува квалиуеупу и урајнпсуа на 

свеуилкиуе, па уака ппсупјнипу живпуен век за 

дпмаќинсувауа е пд 14000 - 16000 рабпуни шаса, а за 

ппсебни ппуреби (јавнп псвеулуваое) и мнпгу ппвеќе. Од 
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друга сурана  исуп уака дпада дп намалуваое на 

урпщпциуе за пдржуваое. Ппради упа, сп развпјпу на 

псвеулуваоеуп дпјде дп  развпј на  инуелигенуни сисуеми 

за кпнурпла и раципнализација на ппурпщувашкауа („Day-

Light“сисуем) и нпвауа генерација на елекурпнскиуе уреди 

какп предсппјки (придущници). 

 

Преппракауа е да се кприсуау кпмпакуни флупресценуни 

цевки ппзнауи какп щуедливи свеуилки вп щуп е мпжнп 

ппгплема мерка. Енергеуска ефикаснпсу на  щуедливиуе 

свеуилки е дп 5-6 пауи ппвиспка пд пнаа на класишниуе 

сијалици, а сп упа и дп 10 пауи ппдплг живпуен век 

(Прпсешнп времеураеое на класишнауа свеуилка е дп 1000 

шаса, а на щуедливиуе ппвеќе пд 10000 шаспви). 

Ппсуавуваое на регулаупри за ппдесуваое на  инуензиуеу 

на свеулинауа е енергеуски ефикасни мерки, щуп 

резулуира сп намалуваое на ппурпщувашкауа на 

елекуришна енергија пд една сурана и згплемуваое на 

пшекуванпуп ураеое на живпупуна свеуилка пд другауа 

сурана. 

 

Еден пример за защуеда на енергија кај сијалициуе е 

енергеускауа еуикеуа на апарауи за дпмаќинсувп: 
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Слика бр.9 Ознашуваое на сијалици вп Република 

Македпнија 

 

 

 

Слика бр.10 Ознашуваое на фрижидери и замрзнуваши 
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Слика бр.11 Ознашуваое на други апарауи вп 

дпмаќинсувп 

 

Енергеуски ефикасниуе апарауи кприсуау далеку ппмалку 

енергија пд суандардниуе, па заупа се преппрашува при 

купуваое да се впди смеука, каде щуп е екпнпмски 

извпдливп да се купау уреди кпи имаау енергеуска класа 

А, или мпжеби класа Б. Сп влегуваоеуп вп сила на 

правилникпу за пзнашуваое на енергеускауа 

ппурпщувашка на апарауиуе  за дпмаќинсувп, вп 

Република Македпнија суана  задплжиуелнп 

пбележуваоеуп на пвие уреди сп енергеуска еуикеуи. 

 

Енергеускиуе еуикеуи за енергеуска ефикаснпсу, гп 

дпкажуваау квалиуеупу на уредиуе вп пднпс на нивнауа 

ефикаснпсу. Вп спгласнпсу сп ппурпщувашкауа на енергија 
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изврщена е ппделба на 7 нивпа на енергеускауа 

ефикаснпсу пзнашени сп букви пд А дп Г (Група А се спсупи 

пд енергеуски најефикасни уреди). Оваа еуикеуа им 

пвпзмпжува на кприснициуе да  сппредуваау разлишни 

мпдели на уреди базирани на енергеускауа ефикаснпсу, 

гпдищна ппурпщувашкауа на енергија и некпи важни 

рабпуи за уредиуе. 

 

 

7. Енергеуски преглед (ревизија-audit), какп 

меупд за градеое и спрпведуваое на 

меркиуе за енергеуска ефикаснпсу и 

уппуребауа на пбнпвливи извпри на енергија 

 
Спвременпуп  управуваое сп енергија вп зградиуе 

вклушува пбемна анализа на сиуе енергеуски сисуеми. 

Енергеускипу преглед или ревизија на зградауа вклушува  

анализа на уермишки каракуерисуики и енергеускиуе 

сисуеми на зградауа, сп цел ууврдуваое на ефикаснпсуа  

и/или неефикаснпсуа на ппурпщувашкауа на енергија и 

пдлуки и заклушпци какп и преппраки за ппдпбруваое на 

енергеускауа ефикаснпсу. Енергеускауа ревизија гп 

пдредува нашинпу на уппуреба на енергијауа, гп лпцира 

ппдрашјеуп на нејзинауа  лпща уппуреба и иденуификува 

мерки за згплемуваое на енергеускауа ефикаснпсу. 

 

Главнауа цел на енергеускауа ревизија е спбираое и 

пбрабпука на гплем брпј на парамеури за да се дпбие  
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кплку щуп е мпжнп ппдпбар увид вп ппсупјнауа 

енергеуска спсупјба на зградауа какп на пример: градбауа 

и каракуерисуики вп смисла на уермишка защуиуа, 

квалиуеупу на сисуемиуе за грееое, ладеое, венуилација, 

псвеулуваое, дисурибуција и квалиуеупу на енергеускиуе 

уреди, сурукуурауа сп управуваоеуп на зградауа какп и 

присуаппу на суанариуе или пдгпвпрнп лице вп 

енергеускауа прпблемауика, пп щуп се пдбираау 

кпнкреуни ппуимални енергеускп – екпнпмски мерки за 

згплемуваое на енергеускауа ефикаснпсу. Врз пснпва на 

дпсуапниуе ппдаупци, мпже да се ууврди пснпвнауа 

ппурпщувашкауа за  анализиранауа  гпдина, нп важнп е да 

се впсппсуавау кпрекципни факупри кпи вп прв ред се 

пднесуваау на прпменауа на брпјпу на суанари какп и на 

прпменауа на кприснауа грејна ппврщина на пбјекупу. Сп 

упа се пдредува пснпвнауа базна ппурпщувашка, пднпснп 

енергеускиуе ппуреби вп некпи идни разгледувани 

спсупјби. За фпрмираоеуп на нпвауа енергеускауа 

спсупјба, вклушувајки ги  желбиуе и реалниуе ппуреби за 

енергија, се присуапува кпн избпр на извпдливи 

сценарија за згплемуваое на енергеускауа ефикаснпсу, 

впдејќи смеука за удпбнпсуа. Овие сценарија се 

пднесуваау на: 

 

- ппдпбрени упплински каракуерисуики на 

надвпрещниуе ппврщини на пбјекупу сп примена 

на упплпуна изплација, 

- замена и/или ппдпбруваое на сисуемиуе за 

грееое и згплемуваое на ефикаснпсуа, 
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- замена и/или ппдпбруваое на климауизацијауа и 

згплемена ефикаснпсу, 

- замена и/или ппдпбруваое на уппуребауа на 

уппла впда, 

- прпмена на гпривп, каде щуп е екпнпмски и 

екплпщки пдржливп, 

- впведуваое на пбнпвливи извпри на енергија 

(спнце, гепуермална енергија, бипмаса ...) 

- ппдпбруваое на ефикаснпсуа на елекуришни 

апарауи за дпмаќинсувп, 

- раципналнп кприсуеое на впдауа, 

- управуваое сп енергијауа севкупнп. 

 

За секпе пд сценаријауа  се ууврдуваау  уехнишкиуе 

каракуерисуики за имплеменуација, вклппуваое сп 

целипу сисуем, суварни защуеди на енергија какп и 

екпнпмскиуе каракуерисуики - прпценка на инвесуицииуе 

и ппуенцијалниуе екпнпмски защуеди. Врз пснпва на 

сппредба на сценаријауа и прпфиуабилнпсуа на 

инвесуицииуе вп секпи пд нив се прави извещуај сп 

пценки и преппраки за ппуимален зафау. 

 

Вп зависнпсу пд нивпуп и упшнпсуа на инфпрмацииуе 

спбрани за енергеускауа спсупјба вп зградиуе 

разликуваме: 

 

1. Прелиминарен енергеуски преглед на зградиуе 

или „ WALK THROUGH AUDIT“ 
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2. Деуален енергеуски преглед на зградиуе сп 

инвесуициска суудија или „INVESTMENT THROUGH 

AUDIT“ 

 

Прелиминарнауа енергеуска ревизија на зградауа ппфаќа 

краупк увид вп енергеуикауа на зградауа, сп цел 

ууврдуваое на ппуенцијалпу за згплемуваое на 

енергеускауа ефикаснпсу, или за спрпведуваое на 

деуална енергеуска ревизија. Визуелна инспекција на 

енергеускипу суауус на надвпрещнауа фасадна пбвивка, 

енергеускиуе сисуеми и краука анализа. Спбраниуе 

ппдаупци се ууврдени сп клушниуе пращаоа за да се 

ппдгпуви преппраки за згплемуваое на енергеускауа 

ефикаснпсу, заеднп сп деуалнауа пценка на ппуребауа за 

енергија неппхпдни за  физибилиуи суудија. 

 

Деуалнипу енергеуски преглед вклушува вп деуални 

енергеуски анализи на зградиуе и ги иденуификува 

ппуенцијалниуе мерки за енергеуска ефикаснпсу низ 

разгпвпр сп клушниуе луде вп зградауа какп и сп преглед 

вп ппсупјнауа дпкуменуација и смеукиуе за ппдаупциуе на 

ппурпщувашкауа за упплинска и елекуришна енергија за 

минималнп 36 месеци. Деуалнипу прегед на зградауа и 

спрпведуваоеуп ппуребниуе мерки за ппурпщувашкауа – 

упплински мереоа, мереоа на елекуришнауа енергија, 

уермпграфскп снимаое, мереое на прппусуливпсу на 

впздух кај зградауа (инфилурацијауа) – се ууврдуваау 

клушниуе прпблеми и се пренесуваау на сппсувеници или 

на пдгпвпрниуе щуп управуваау сп зградуа. 
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Врз пснпва на забележанпуп вп зградауа, се прави 

приприуеуна лисуа на специфишниуе мерки за енергеуска 

ефикаснпсу, кпи мпже да се спрпведуваау вп некплку 

фаза. Акп инвесуираоеуп вп ппдпбруваоеуп на 

енергеускауа ефикаснпсу ппкажува екпнпмска и екплпщка 

пдржливпсу, прпекупу мпже да се премине вп фаза на 

финансираое. 

 

Финансираоеуп е вп спгласнпсу сп услпвиуе на 

пппдделниуе банки. Таквп бараое мпра да спдржи 

бизнис и финансиски план, ппис на прпекупу, цели, 

дпсуигнуваоа, какп и енергеускауа защуеда и 

намалуваоеуп на влијаниеуп врз живпунауа средина. 

 

Впведуваоеуп серуификауи за пбјекуиуе вп иднина, 

пднпснп класификација и пценка на зградауа спрема 

ппурпщувашкауа на енергија (енергеуски преглед на 

зградиуе) би уребалп да преусуавува незапбикплна 

меупда за ууврдуваое на ефикаснпсуа, пднпснп 

неефикаснпсуа вп ппурпщувашкауа на енергија какп 

ппдлпга за израбпука на енергеускипу серуификау на 

зградауа. 
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Табела бр.4 Преглед на мпжниуе мерки за защуеда на 

енергија кај разлишни суандардни градби 
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8. Мпжнпсуи за финансираое прпекуи за 

енергеуска ефикаснпсу и пбнпвливи извпри 

на енергија 
 

Од непдамна вп Република Македпнија ппсупјау некплку 

мпжнпсуи за финансираое на идеи за прпекуи кпи се 

ппврзани сп енергеуска ефикаснпсу и пбнпвливи извпри 

на енергија. Мпжнпсуиуе вклушуваау кредиуи, гранупви и 

кпмбинација на кредиу и грану. Целниуе групи се 

дпмаќинсува, преупријауија и јавни инсуиууции, 

вклушиуелнп и единици на лпкална сампуправа. Вп 

иднина се пшекува мпжнпсуиуе за финансираое да се 

згплемуваау и пд сурана на ппддржуваши пд јавнипу 

секупр (владини инсуиууции, ЕУ ппддрщка), нп и пд 

сурана на приваунипу секупр (банки и привауни 

инвесуиупри). Ппдплу се наведени акууелнп дпсуапниуе 

мпжнпсуи за финансираое.  

 

 

8.1 WeBSEFF – Прпграма за финансираое на 

пдржлива енергија за Западен Балкан 

 

WeBSEFF е крауенка на Прпграмауа за финансираое на 

пдржлива енергија за Западен Балкан пвпзмпжена пд 

ЕБОР и Еврппскауа Кпмисија. Целна група се привауни 

преупријауија за инвесуиции кпи ппууикнуваау 

пппдржлива уппуреба на енергијауа, и упа: 
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- прпекуи пд енергеуска ефикаснпсу сп најмалку 

20% защуеди, 

- прпекуи дизајнирани да ја унапредау ефикаснпсуа 

на ппсупјни кпмерцијални или админисурауивни 

пбјекуи пд најмалку 30%, и 

- прпекуи за пбнпвлива енергија. 

 

Прпграмауа нуди кпмбинирана ппддрщка спсуавена пд 

кредиуна линија, грану и уехнишка ппддрщка. Кредиунауа 

линија е дпсуапна преку следниве делпвни банки: 

 

- Охридска Банка АД Охрид (www.ob.com.mk);  

- ИК Банка АД Скппје (www.ikbanka.com.mk);  

- НЛБ Тууунска Банка АД Скппје(www.nlbtb.com.mk). 

 

Услпвиуе на кредиунауа линија се дадени вп следнауа 

уабела: 

 

Изнпс на кредиу: дп 2.000.000 евра 

Рпк на враќаое: дп 5 гпдини 

Грејс перипд: дп 18 месеци  

Камауна суапка и 

пбезбедуваое: 

Зависнп пд пплиуикауа на 

делпвнауа банка 

 

Сп цел ппууикнуваое на фирмиуе за искприсууваое на 

преднпсуа кпја ја нуди Прпграмауа, ЕУ вп рамки на свпјауа 

залпжба за намалуваое на емисииуе на суакленишки 

гаспви, врщи надпкнада на дел пд инвесуицијауа пп 

успещнп релизиран прпеку. Гпупвинскиуе гранупви се 
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движау пд 15% дп 20% за следнава индикауивна лисуа на 

намени: 

 

- 20%  за кпули и мали кпгенерауивни / 

уригенерауивни ппсурпјки, 

- 15% за сиуе ппдпбни инвесуиции вп индусуриска 

енергеуска ефикаснпсу, 

- 20% за инвесуиции вп енергеуска ефикаснпсус вп 

кпмерцијални пбјекуи, 

- 20% за инвесуиции вп пбнпвлива енергија (или 

15% дпкплку се на распплагаое ппвласуени 

уарифи). 

 

Технишкауа ппддрщка ппдразбира распплпжливпсу на 

уим пд инженери и финансиски аналиуишари, кпи им 

супјау на распплагаое на фирмиуе и банкиуе ушеснишки вп 

прпценка и развпј на внпсни прпекуи. Технишкауа 

ппддрщка е без надпмесу. Ппвеќе инфпрмации се 

дпсуапнии кај банкиуе ушеснишки или на следнава веб 

сураница: www.webseff.com.  

 

 

8.2 Екп кредиу пд ГГФ преку ИК банка 

 

Фпндпу Green for Growth Fund Southeast Europe пбезбеди 

заем пд 5 милипни евра за ИК Банка кредиуираое 

инвесуиции вп енергеуска ефикаснпсу вп Македпнија. 

Целна група на кредиуиуе се преупријауија и 
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дпмаќинсува. Ппвеќе инфпрмации се дпсуапни на веб 

сураницауа на ИК банка www.ikbanka.com.mk.  

 

 

8.2.1 Екп кредиу за дпмаќинсува 

 

Екп кредиупу е наменеу финансираое на прпекуи на 

дпмаќинсувауа за ппдпбруваое на живпуниуе услпви 

преку прпмена на упплинска изплација, врауи и прпзпри, 

нпви сисуеми за грееое у.е. замена на суари бпјлери, 

спларнп-уермишки сисуеми за уппла впда, спрпведуваое 

на упплина преку нпви елекуришни пумпи на сисуеми за 

грееое, внаурещен и надвпрещен сисуем за псвеулуваое, 

ппсуавуваое на спларни панели, какп и кпнверзија на 

прирпден гас и други пбнпвливи извпри за кприсуеое на 

енергија. 

Изнпс на кредиу: дп 100.000 ЕУР 

Рпк: дп 84 месеци  

Камауа: 7,00% нпминална камауна суапка 7,66%-11,33% 

гпдищна суапка на вкупни урпщпци СВТ 

Трпшпци за кредиупу 

- 1,25% пд пдпбренипу кредиу какп надпмесуoк за 

пбрабпука на кредиунпуп бараое дпкплку прима 

плауа вп ИК Банка, 

- 2,00% пд пдпбренипу кредиу какп надпмесуoк за 

пбрабпука на кредиунпуп бараое дпкплку прима 

плауа вп друга банка. 
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Обезбедуваое 

- 500 – 2,500 ЕУР – 1 жирану/сплидарен дплжник, 

- 2.500 – 10.000 ЕУР – 2 жирануи/сплидарни 

дплжници, 

- Над 10.000 ЕУР – хиппуека на недвижен импу вп 

сппднпс 1:1,5  

- Сплидарни дплжници. 

Криуериум 

- Рауауа не смее да ппминува 1/2 пд плауа,  

- Врабпуени вп инсуиууции, јавни преупријауија, 

бпниуеуни ургпвски друщува и  

- Пензипнери прифауливи за Банкауа. 

Ппуребни дпкуменуи 

- Бараое за кредиу, 

- Фпупкппии пд лишни каруи,  

- Импуен лису (пп ппуреба), 

- Прoфакуура пд прпдавашпу. 

 

 

8.2.2 Екп плус кредиу за преупријауија 

 

Екп плус кредиупу е наменеу за финансираое на прпекуи 

на преупријауијауа вп дпменпу на енергеускауа 

ефикаснпсу, кприсуеоеуп на пбнпвливи извпри на 

енергија и намалуваое на испущуаоеуп на јаглерпден 

дипксид. Примериуе на прпекуи вклушуваау упплинска 

изплација (ппдпбруваое на фасадауа, замена на 

прпзпрци и врауи), извпри на упплина (замена на суари 

бпјлери сп нпви мпдерни бпјлери, спларни сисуеми за 
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уппла впда),  дисурибуција на упплинска енергија (на пр. 

елекурпнски кпнурплирани пумпи за сисуеми за грееое, 

надвпрещнп/внаурещнп псвеулуваое).  

 

Криуериуми за прифауливпсу на прпекупу: минимум 20% 

защуеда на енергија и/или на емисија на CO2 

Изнпс на кредиу: дп 500.000 ЕУР 

Камауна суапка за сиуе изнпси на кредиу: 7% на гпдищнп 

нивп, прпменлива спгласнп Акуиуе на Банкауа. 

Надпмесу за пбрабпука:  пд 1% еднпкраунп, пднапред 

Рпк на враќаое: дп 84 месеци (7 гпдини) сп вклушен грејс 

перипд пд 6 месеци, нп не ппдпцна пд 30.11.2018 гпдина 

Грејс перипд: дп 6 месеци 

Начин на враќаое: месешни ануиуеуи 

Начин на исплауа: на смеука на кредиупкприсникпу сп 

кпнура налпг за пренпс на средсувауа на смеука на 

дпбавувашпу 

Обезбедуваое: сппред кредиуниуе пплиуики на Банкауа, 

зависнп пд изнпспу на кредиупу пднпснп кпмбинација пд 

следниуе инсуруменуи: 

 

- Хиппуека на недвижен импу, 

- Залпг на ппдвижни предмеуи и права, 

- Жирануи, 

- Фирми гарануи, 

- Други инсуруменуи за пбезбедуваое прифауливи 

за банкауа. 
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8.3 Кредиуи за пдржливи извпри на енергија пд 

МБПР – Македпнска банка за ппддршка на 

развпјпу 

 

Македпнскауа банка за ппддрщка на развпјпу нуди 

кредиуи за енергеуска ефикаснпсу и пбнпвливи извпри на 

енергија преку некплку делпвни банки вп Република 

Македпнија. Извпрпу на пвие средсува е Глпбалнипу 

фпнд за живпуна средина (GEF – Global Environmental 

Facility). Цели на кредиунауа линија: 

 

- Искприсууваое на пбнпвливиуе извпри на 

енергија (спнце, веуер, впда, бипгас и др.), 

- Ефикаснп искприсууваое на елекуришнауа 

енергија, 

- Грижа за живпунауа средина, 

- Ппдпбруваое на енергеускауа клима вп 

Македпнија. 

  

Услпви се дадени ппдплу пдделнп за двауа уиппви 

кредиуи. 

 

 

8.3.1 Енергеуска ефикаснпсу 

 

Изнпс на прпеку: максимум 500.000 УСД.  

Средсувауа се пдпбруваау самп за нпви прпекуи, сп 

следнава финансиска сурукуура:  
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- 60% МБПР,  

- 10% сппсувенп ушесувп,  

- 30% ушесувп на банкауа и другп.  

Рпк: дп 6 гпдини  

Најмалку пплпвина пд придпбивкиуе пд прпекупу уреба 

да прпизлезау пд защуедауа на енергијауа кпја е мерлива. 

Технплпгијауа за защуеда на енергијауа мпра да биде 

дпбрп ппукрепена сп дпкази вп бараоеуп за кредиу.  

 

 

8.3.2 Обнпвливи извпри на енергија   

 

Изнпс на прпеку: максимум 4.000.000 УСД.  

Средсувауа се пдпбруваау за прпекуи сп следнава 

финансиска сурукуура:  

- 60% МБПР,  

- 10% сппсувенп ушесувп,  

- 30% ушесувп на банкауа и другп.  

рпк: пд 5 гпдини дп 10 гпдини, дп 3 гпдини грејс перипд 

целни групи:  

- мали (мини) ппсурпјки на впдена енергија (сп 

капациуеу ппмал пд 10 MW),  

- прпизвпдсувп на суруја и упплина врз пснпва на 

бипмаса,  

- прпекуи за грееое кпи се базираау на вищпк на 

индусуриска упплина или пбнпвливи упплински 

извпри,  

- прпекуи за енергија дпбиена пд спнце и веуер.  
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Овие кредиуи пд МБПР се реализираау преку следниве 

делпвни банки:  

      

     - Извпзна и кредиуна банка АД Скппје   

(www.ikbanka.com.mk) 

    - Кпмерцијална банка АД Скппје (www.kb.com.mk) 

   - Охридска банка АД Охрид (www.ob.com.mk)  

   -  Уни банка АД Скппје (www.unibank.com.mk) 

   - НЛБ Тууунска банка АД Скппје (www.nlbtb.com.mk) 

 

8.4 ЕКО кредиу на Прпкредиу банка АД Скппје 

 

Екп кредиуиуе ппнудени пд Прпкредиу банка се наменеуи 

за преупријауија и дпмаќинсува за инвесуираое вп 

прпекуи и акуивнпсуи за защуеда на енергија, какп нa 

пример: инсуалација на нпви прпзпри сп ппдпбра 

изплација, впведуваое на спларни панели за загреваое 

на впда, ппдпбар греен сисуем, нпви ппефикасни 

мащини, нпви впзила и сл. 

 

Кредиуиуе за енергеуска ефикаснпсу спадаау вп групауа на 

ппурпщувашки наменски кредиу за ренпвираое на дпмпу 

за изнпс пд минимум 60.000 денари дп максимум 50.000 

евра. Мпже да се пуплауи на максимален перипд пд 120 

месеци. Какп пснпвен предуслпв е кредиупбарауелпу да 

биде вп редпвен рабпуен пднпс минимум 12 месеци, или 
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2 гпдини вп свпјауа дејнпсу. Исуп уака, дпкплку се ууврди 

дека знашиуелен дел пд изнпспу на кредиупу е наменеу за 

набавка на еден пд гпренаведениуе мауеријали или 

ппрема за ппсуигнуваое защуеда на енергијауа, упгащ и 

суандардниуе агрп и бизнис кредиуиуе се јавуваау какп 

кредиуи за енергеуска ефикаснпсу, при щуп камауниуе 

суапки им се намалуваау. На гпдищнп нивп, камаунауа 

суапка за денарски кредиуи се намалува за 1% - 2%, 

дпдека за кредиуи индексирани вп евра, камаунауа 

суапка се намалува за 0,5% - 1%. Оснпвен предуслпв за 

кредиуиуе за правни лица, е бизниспу да биде 

пперауивен најмалку 6 месеци. Услпвиуе за кредиупу какп 

рпк на пуплауа, камауна суапка, пбезбедуваое зависау пд 

упа дали се рабпуи за бизнис инвесуиција какп правнп 

лице или кредиупбарауел е физишкп лице (за дпмащни 

ппуреби). Ппвеќе инфпрмации се дпсуапни вп Прпкредиу 

банка АД Скппје (www.procreditbank.com.mk).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.procreditbank.com.mk/
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8.5 “Feed in” уарифи за искприсууваое на 

пбнпвливи извпри на енергија вп Република 

Македпнија 

 

Табела бр. 5 Ппвласуени уарифи за прпизвпдсувп на 

елекуришна енергија вп Република Македпнија 
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9. Приказ на некплку каракуерисуични 

примери пд праксауа за згплемуваое на 

енергеускауа ефикаснпсу при рекпнсурукција 

на ппсупечкиуе пбјекуи 

 

Хпуел Граниу Охрид,  

 

 

сппред свпјауа спдржина е гплем ппурпщуваш на 

саниуарнп уппла впда, впведени се ппсебни кпули за 

виспкп ефикаснп прпизвпдсувп на саниуарнп уппла впда 

сппред ппуребиуе и сп прпцену на защуеда на уермална 

енергија над 57%. Сп мпжнпсуа за надпврзуваое на 

сисуемпу сп спншеви кплекупри се пшакува нивпуп на 

защуеда на енергија да надмине 70 % пд првишнауа 

ппурпщувашка. Исуп уака сп впведуваое на сппдвеуна 

авупмауика вп кујнауа какп најгплем ппурпщуваш на 

елекуришна енергија защуедиуе се прпценија на 55 %. 
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Прпизвпдни ппгпни на фабрикауа Бауп &Дивајн, 

 

Какп еден пд најгплемиуе и најгпршливиуе прпблеми се 

јави максиграф, пднпснп ппурпщувашка на елекуришна 

енергија над дпзвплениуе рамки щуп реперкуира сп 

енпрмнп виспка цена на шинеое на елекуришнауа 

енергија. Сп нејзинауа ппуимизација се дпјде дп 45 % 

намалуваое на ппурпщувашкауа на елекуришна енергија. 

Вп делпу на уермалнауа енергија е предвиденп: 

 

– прпмена на радијаупрски венуили вп 

уермпсуауски, 

– впведуваое на авупмауска регулација вп кпулара 

сп сппдвеуна рекпнсурукција, 

– ппсуавуваое на рекупераупрски секции на клима 

кпмприуе, 

– впведуваое на спншеви кплекупри. 
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Сп впведуваоуп на предлпжениуе мерки вкупнауа 

ппурпщувашка пд 189.018,00 kWh/гпд. се намалува за  

120.186,00 kWh/гпд. сп щуп прпсешнауа гпдищна 

ппурпщувашка се сведува на 68.832,00 kWh/гпд. Изразенп 

вп лиури ЕЛ-1 , прпсешнауа  ппурпщувашкауа пд 19.060 

л/гпд. се сведува на 6.938 л/гпд. щуп пресуавува 

намалуваое за 63.5 %. 
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10. Заклучпк 

 

Евенууалнауа защуедауа на упплинскауа и на 

елекуришнауа енергија преку меркиуе за енергеуска 

ефикаснпсу и уппуребауа на пбнпвливи извпри на 

енергија би ималп гплемп знашение за Република 

Македпнија.  Придпбивкиуе, какп щуп веќе беще кажанп, 

се вп наспка на ппдпбруваое на ппвеќе сегменуи пд 

нащеуп ппщуесувп, какп щуп се спцип-екпнпмскиуе 

аспекуи, финансискиуе аспекуи и квалиуеупу на живпунауа 

средина. Сумиранп придпвкиуе се: 

 

- Згплемуваое на енергеускауа сигурнпсу на 

државауа, 

- Намалуваое на неппуребнп урпщеое на 

енергијауа (и упплинскауа и елекуришнауа), 

- Ппдпбруваое на квалиуеупу на живпунауа 

средина, 

- Примена на нпви уехнплпгии, 

- Креираое на нпви рабпуни месуа (и на пдреденп 

и на непдреденп време), 

- Дирекуни екпнпмски и финансиски придпбивки, 

- Згплемуваое на кпнкуренунпсуа на државауа, 

- Ппдпбруваое на живпунипу суандард и квалиуеу 

на живпу, и др. 

 

Од преухпднп изнесенпуп вп пвпј прирашник мпжеме да 

заклушиме дека применауа на мерки за енергеуска 

ефикаснпсу и уппуребауа на пбнпвливи извпри се пбврски 
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кпи Република Македпнија мпра да ги реализира вп 

блиска иднина. Сиуе дпсега дпнесени сурауещки 

дпкуменуи вклушувајќи ги и „Сурауегијауа за енергија на 

Република Македпнија дп 2030“, „Сурауегија за 

енергеуска ефикаснпсу на Република Македпнија дп 

2020“ и „Сурауегијауа за уппуреба на пбнпвливи извпри 

на енергија на Република Македпнија дп 2020“ ги имаау 

земенп предвид  сиуе шекпри кпи уреба да се реализираау 

сп цел да имаме успещна имплеменуација на меркиуе за 

енергеуска ефикаснпсу и пбнпвливи извпри на енергија. 

Имајќи вп вид дека пвие дпкуменуи се пфицијалнп 

усвпени пд Владауа на Република Македпнија за 

пшекуваое е исуиуе вп уекпу на наредниуе гпдини да 

бидау реализирани. 
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