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Извршно резиме 

Овој документ накратко ги прикажува информациите за моменталната состојба на десет станбени 

згради во пет пилот-земји. Тие се различни по старост, големина, клима и тип. За сите се предлагаат 

мерки за реновирање, кои се поделени во две големи групи: (а) намалување на потрошувачката на 

енергија и (б) воведување обновливи извори. Поголемиот дел од мерките може да се предолжат за 

сите згради, со мали варијации поради разликите во нивната моментална состојба (на пример, 

обвивката и системот за греење) и климата. Некои од нив се применливи само за една зграда или за 

неколку од нив. 

На почетокот на документот се дава опис на деталниот пристап и на методологијата што ќе бидат 

користени. Намената на документот е да се користи како упатство за постапките при реновирање на 

десетте предвидени згради. Овој документ не претставува ниту првична ниту детална енергетска 

контрола. Ќе го користат членовите на заедницата, енергетските управители во комуналните 

претпријатија и би требало да е лесно разбирлив за луѓето кои не се инженери. Затоа, во него не се 

содржани детални технички описи на системите, туку кратки информации за мерките и процената на 

заштедите во енергија и пари (ако е можно). За секоја зграда е дадена прегледна табела која ги 

содржи сите достапни податоци за сите предложени мерки, така што секој (вклучувајќи ги и жителите) 

може да има увид во предложените мерки и заштеди. 
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1. Вовед 

Достапноста на енергијата по поволни цени е меѓу клучните фактори за постигнување одржлив развој 

во општеството. Сепак, производството на енергијата и нејзината употреба во голема мерка влијаат 

врз животната средина, а тоа доведува до локално и регионално загадување, глобално затоплување 

и климатски промени. Целиот свет се соочува со предизвикот за воспоставување одржлив развој – 

развој кој обезбедува сигурност во снабдувањето со енергија, а истовремено, ги намалува 

негативните влијанија врз животната средина. 

Сите типови згради изискуваат големо количество енергија за да се одржат проектните параметри на 

градбата и за нормалното функционирање. Од друга страна, ова исто така дава можност за големи 

заштеди на енергија. Затоа, енергетската ефикасност на зградите стана приоритет во јавниот сектор, 

што доведе до значителни заштеди на енергија и намалување на трошоците. Од неодамна, 

енергетската ефикасност во станбениот сектор, како кај индивидуалните куќи така и кај станбените 

згради, поттикна значителен интерес кај станарите, комуналните претпријатија и кај инвеститорите. 

Меѓу другото, придобивките од зголемената енергетска ефикасност на зградите вклучуваат намалено 

загадување и глобално затоплување. Сепак, важно е да се нагласи дека енергетската ефикасност не 

може да се гледа само преку намалување на потрошувачката на енергија. Таквото намалување 

секогаш вклучува одредени жртви, на пример, несоодветна внатрешна температура или несоодветно 

осветлување, додека ефикасноста значи одржување на оптималната внатрешна температура, 

внатрешна клима и нивоа на осветлување со користење помалку енергија. 

Слика 1 – Повеќекратни придобивки од подобрување на енергетската ефикасност (ИЕА, 2014) 
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Во зависност од видот на предложената мерка, поголема енергетска ефикасност значи: 

• Помал товар за домаќинствата во случај на зголемување на цената на енергијата  

• Зголемена енергетска сигурност  

• Поголеми инвестиции потребни за снабдувањето со енергија  

• Намалено загадување на воздухот и емисии што предизвикуваат климатски промени  

• Поголема стапка на вработувања на неквалификувана и квалификувана работна сила 

• Помали побарувања од националниот и од општинскиот буџет 

• Подобра конкуретност во економијата  

Интервенциите во станбената енергетска ефикасност може да доведат до значително подобрување 

на условите за живеење преку намалување на трошоците за енергија и емисиите на јаглероден 

диоксид. Ваквите интервенции за индивидуалните куќи во голема мерка зависат од големината и 

обликот на зградата, материјалот на обвивката, техниката на градба, локацијата и навиките на 

станарите, бидејќи сето ова може значително да варира. Меѓутоа, за станбените згради се 

применуваат типологии (на пример, ТАБУЛА), заради што анализата на мерките за енергетска 

ефикасност генерално е полесна, а резултатите од анализата меѓусебно се споредливи. 

1.1. Мерки за енергетска ефикасност  

Општо земено, може да се предложат различни мерки за енергетска ефикасност, во зависност од 

видот на зградата и годината на градба, како и нејзината состојба и бројот на станари. Мерките се 

движат од едноставно евтино до сложено и (честопати) скапо темелно реновирање. Тие можат да 

таргетираат неколку главни категории: 

• Правни аспекти (на пример, систем за наплата за греење) 

• Однесување на жителите 

• Обвивка на зградата 

• Системи за греење, вентилација и климатизација — ХВАЦ (HVAC) 

• Подготовка на топла вода за домаќинство — ДХВ (DHW), 

• Потрошувачка на електрична енергија. 

Дел од овие мерки може лесно да се спроведат кај повеќето згради (на пример, замена на светилки), 

други се релативно сложени (на пример, топлинска изолација на ѕидовите или замена на прозорците), 

додека за некои се потребни значителни инвестиции и детална анализа (на пример, воведување 

топлински пумпи за греење, ладење и подготовка на санитарна топла вода). Наоѓањето оптимален 

збир на мерки што треба да се предложат за одредена зграда е сложена и мачна задача, која често 

вклучува не само инженерски аспекти туку и правни и бихејвиорални аспекти. 

Во некои случаи, потрошувачката на енергија може значително да се намали доколку се примени 

вистинската комбинација на мерки.  

Понатаму, енергијата потребна за една зграда може да се покрие, до одреден степен, од обновливи 
извори, или на самата зграда или во близина. Ова ќе овозможи зградата да биде „зграда со 
приближно нулта потрошувачка на енергија“, што значи дека зградата има исклучително високи 
енергетски карактеристики. 
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Слика 2 – Шематски приказ на разични мерки за енергетска ефикасност (ИмгБин, 2018) 

 

Важно е да се има предвид дека енергетската ефикасност зависи и од типот на топлинскиот генератор 
и дистрибутивниот систем. Ова е особено точно за згради каде што се користат различни извори на 
топлина во становите (на пример, централно греење, електрична енергија и природен гас). 
Компонентите на системот за греење (на пример, котли, вентили, циркулациски пумпи) се подложени 
на пократки циклуси на реновирање или на целосни промени. 

Табела 1 – Мерки за енергетска ефикасност коишто им се предлагаат на станбените згради  

Група мерки  Сложеност Главни ефекти и придобивки 

Бихејвиорални и 
законски  

Едноставни Финансиски и енергетски заштеди 

Обвивка на зградата 
Едностави до умерено 
сложени 

Зголемена топлинска удобност и квалитет 
на живеење, намалено загадување, 
повисока цена на имотот 

Санитарна топла 
вода 

Умерено сложени 
Зголемена удобност на живеење, 
финансиски и енергетски заштеди 

Систем за греење Умерено сложени до сложени 
Зголемена топлинска удобност и квалитет 
на живеење, намалено загадување, 
повисока цена на имотот 

Електрични системи Едноставни до сложени 
Финансискиски и енергетски заштеди, 
повисоко ниво на контрола на 
енергетската потрошувачка 

 

За зградите приклучени на системите за централно греење, една од најпосакуваните мерки е 

преминот од наплата според мерката површина кон наплата според реалната потрошувачка. Оваа 

мерка може да предизвика и промена во однесувањето на жителите, бидејќи корисниците ќе бидат 
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(опционално) 

Тројно 
застаклување, 

двојна нико 
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заштита  

Снабдување со 
воздух 

Изнесување на 
воздух 

Изнесување на 

воздух 
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воздух 

Чист воздух 
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воздух 
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одговорни за управување со потрошувачката на енергија. Сепак, примената на оваа мерка може да 

биде прилично сложена, поради ограничувањата во цевковниот системот и владината поддршка. 

1.2. Намена и цели на овој документ  

Намената на овој документ е да се користи како водич за реновирање и зголемување на енергетската 

ефикасност на десет станбени згради во пет пилот-земји. Секоја пилот-земја избра две згради по 

сопствена дискреција. Важно е да се спомене дека овој документ не претставува никаква форма на 

енергетска контрола, ниту првична ниту детална. 

Целта на овој документ е да се анализираат сите остварливи мерки кои водат кон зголемена 

енергетска ефикасност. Мерките се приспособени за секоја зграда поединечно, имајќи ја предвид 

моменталната состојба на зградата. За секоја зграда се дадени следниве информации: 

• Основни информации за зградата: локација, број на станови и жители. 

• Опис на моменталната состојба и состојба на обвивката на зградата, системите за греење и 

топла вода. 

• Информации за платежниот систем за греење, топла вода и електрична енергија. 

• Опис на предложените мерки за енергетска ефикасност со проценети количини на материјали 

и работа потребни за спроведување и можни заштеди во енергија и пари. 

• Преглед на мерките и на енергетските и финансиските заштеди со цел да се овозможи 

изготвување сценарија.  

Првиот дел од овој документ содржи опис на методологијата и пристапот за пресметка на заштедите 

за секоја предложена мерка. Обезбедени се детали во врска со ограничувањата, процените и 

можните поедноставувања во пресметките. 

Вториот дел ги содржи горенаведените информации за десетте згради во петте пилот-земји, како и 

прегледни табели со заштеди, потребни за развој на сценаријата.  
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2. Пристап и методологија 

Со цел да се добијат сите податоци потребни за изготвување на упатствата за реновирање, беше 

направена посета на десетте згради во петте пилот-земји. Беа собрани дел од информациите што беа 

подготвени од пилот-земјите, додека посетите придонесоа да се добијат (дополнителни) корисни 

информации за пресметка на потребите и загубите од топлина. 

Методологијата што се користи во овој документ (т.е. испораката) е осмислена во текот на деталните 

енергетски контроли на повеќе од 150 станбени згради со повеќе станови, со приближна површина 

од 170.000 м2 загреван простор и првични енергетски контроли на околу 2.700 станбени згради со 

приближно 2,9 милиони м2 парно греење, опфаќајќи ги сите типови згради изградени во последните 

130 години. Целта на деталите наведени подолу е да се даде увид во тоа како се прават пресметките 

и какви усогласувања се направени, што е тоа што е занемарено и поедноставено за да се проценат 

можните заштеди. 

2.1. Згради 

Загреваниот простор (површина за греење, во м2) во сите пресметки се смета за површина наменета 

за употреба, но всушност не е во употреба. Како илустрација на ова, замислете стан кој има две соби 

наменети за користење, а жителите користат само една соба во текот на грејната сезона за да ги 

намалат трошоците за греење. За пресметка на потребите, загубите, заштедите и инвестициите, 

целиот стан се смета за простор што се грее. Исто така, се смета дека сите станови во зградите активно 

се користат, односно дека нема слободни станови. 

Занемарени се некои специфични аспекти на обвивката. На пример, се занемарува дали зградата има 

само неколку затворени балкони меѓу десетиците од нив. Во овој случај, не може да се знае кои се 

причините за нивното затворање (на пр. дали се користат како зимска градина или спална соба, 

бидејќи овие две имаат суштински различни пресметковни параметри) или видот на материјалот што 

се користи за негово затворање (на пр. блокови од тули, панели). Освен тоа, балконите и терасите, во 

повеќето случаи, воопшто не се наменети да бидат загреан простор. 

Уделот на различните видови прозорци (на пример, дрво, ПВЦ, метал) во сите случаи е со процена 

каде што било невозможно или непрактично да се добијат точните бројки. Навлегувањето во такви 

детали маргинално би ја зголемило точноста и значително би го зголемило времето за пресметување 

и анализа. Исклучоци се случаите кога била обезбедена целосна детална листа на сите прозорци. 

Заедничките простории се сметаат за загревани, што го потврдуваат радијаторите поставени во некои 

од анализираните згради. Затоа и за овие простори се предлагаат сите мерки, на пр. промена на 

прозорци и врати. 

Проектната внатрешна температура за становите изнесува 20°C, а кај заеднички простори 15°C. 

Секогаш кога е можно се користат достапните националните типологии за станбени згради за да се 

изврши контрола на пресметаната потрошувачка на енергија преку споредување на пресметаните 

вредности со оние наведени во типологиите за ист тип и старост на зграда. 
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2.2. Пресметки  

За пресметка на потребата од топлина, добивките и загубите при постојната состојба и по примената 

на секоја мерка на обвивката, се користеше специјализираниот софтвер KI Expert. Влезните податоци 

за климата користени во софтверот беа или обезбедени од проектот или преземени од достапни 

извори на Интернет. 

Се разгледуваше само природната вентилација, на пример, редовно отворање на прозорците и 

вратите заради размена на стариот со свеж воздух. Не е земена предвид присилната вентилација 

обезбедена од специфични системи. 

Се земаат предвид само пресметаната топлинска потрошувачка, а не реалната. На пример, ако 

пресметката покаже дека за одржување на предвидената внатрешна температура во сегашната 

состојба се доволни 50.000 kWh, тоа се зема како основна потрошувачка, а не како реална 

потрошувачка на енергија што ја пријавиле жителите, која може да биде повисока или помала. Потоа 

процената на мерките во однос на енергијата и парите се прави споредбено со основната 

потрошувачка. На овој начин се избегнува секоја пристрасност во однос на потрошувачката на 

енергија предизвикана од однесувањето на жителите. 

Сите потреби, загуби, добивки и заштеди од топлинска енергија се изразуваат во форма на 

таканаречена примарна енергија, наместо финална енергија. Примарната енергија може да се смета 

како „бруто-енергија“, додека финалната енергија може да биде „нето-енергија“. Со други зборови, 

примарната енергија се доставува до корисникот и се наплаќа, додека финалната енергија се користи 

за реално загревање на внатрешниот простор. Очигледно, примарната енергија се намалува кон 

финалната за одредена стапка, опишана како коефициент на енергетска ефикасност (во општ случај, 

помалку од 100%). Овој коефициент зависи од многу фактори, а во овој документ се оценува за секоја 

зграда поединечно, земајќи ги предвид изворот на енергија и системот за греење. Во инженерската 

практика не е невообичаено сè да се изрази во финална енергија, но овој документ не e наменет да 

го користат само инженерите. Според тоа, сите енергии се изразуваат во форма на примарна енергија, 

имајќи предвид дека за неа се наплаќа од корисниците на енергија (станари, жители). На овој начин, 

бројките претставени во овој документ ќе бидат лесно разбирливи пред понатамошна процена. 

Цените на енергијата и горивото беа обезбедени од пилот-земјите за време на посетите, и затоа се 

сметаа за точни во моментот на објавување на овој документ. 

Некои од анализираните згради се приклучени на систем за централно греење и наплатата се темели 

врз загреаната површина, односно евра / м2. Во такви случаи, не постои директна врска помеѓу 

единечната цена на енергијата (евра / kWh) и вкупната сума што треба да се плати за греење. Од друга 

страна, се претпоставува дека внатрешната температура во објектот се постигнува и се одржува во 

текот на грејната сезона. Оттука, единечната цена на енергијата се пресметува со делење на вкупниот 

годишен збир на сите сметки за сите станови во зградите (во евра) со топлината потребна за 

одржување на внатрешната температура во сегашната состојба (т.е. примарна енергија, во kWh). На 

овој начин се дефинира единечната цена на топлинската енергија во евра / kWh и се користи за 

пресметка на финансиските заштеди. 

Годишната енергија потребна за подготовка на санитарна топла вода обично се пресметува земајќи 

ја предвид годишната потрошувачка на топла вода (м3 / година), температурата на топлата вода (°C), 
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топлинскиот капацитет на водата и густината. Сепак, потрошувачката може значително да варира од 

зграда до зграда, во зависност од навиките на жителите и опремата во бањите. Таа може да изнесува 

од 30 до 90 литри по лице дневно или помеѓу 0,5 и 3,0 литри на м2 дневно. Од друга страна, 

температурата на топлата вода варира помеѓу 40 и 85 °C. Затоа, потребната топлина за подготовка на 

санитарната топла вода за домаќинство се пресметува на поедноставен начин, со множење на 

грејната површина (во м2) со специфичната вредност од 16 kWh / м2. Оваа вредност ја претставува 

просечната специфична потрошувачка утврдена преку детални енергетски контроли на станбените 

згради. 

Електричната енергија потребна за системот за осветлување Qel (kWh / година) се пресметува како 

el
1,000

n P t
Q

 
=  

каде што n е број на светилки, P (W) електрична моќност на една светилка и t (h / година) време на 

користење на светилките изразено во години. Ако се користат неколку типови светилки, вкупната 

потрошувачка е збир на потрошувачката за секој тип. 

2.3. Инвестиција 

Важно е да се напомене дека точната инвестиција за одредени мерки може да се утврди дури откако 

ќе се направи длабинско испитување на моменталната состојба на објектот. Ова мора да се направи 

пред да се започне каков било зафат за реновирање и може да го прават само сертифицирани и 

овластени фирми. Овде е вклучена изработката на деталната документација за реконструкција, 

вклучувајќи (но не ограничувајќи се на) главниот проект, цртежи, скици и планови, детална сметка за 

материјали / количини и друга нетехничка (на пример, административна) документација. Затоа, 

спецификацијата на материјалите и работите дадени во овој документ може да се сметаат само како 

упатство и да послужат како индикација. 

Ова особено важи за предложените мерки за поставување соларни панели за санитарна топла вода и 

фотоволтаици и промена на целокупниот систем за греење во зградите. Инвестицијата за вакви 

сложени мерки зависи од многу фактори, некои од нив зависат од локалните закони или техничките 

прописи, додека други од внатрешната конфигурација на зградата. Тоа треба да биде оценето само 

од лиценцирани професионалци, кои го познаваат и го разбираат локалниот пазар на пилот-земјата, 

и дури откако ќе биде изработен деталниот проект. Ваквиот пристап овозможува попрецизна процена 

на инвестицијата во секој даден момент, што е особено важно со оглед на моменталните значителни 

флуктуации на цените на материјалите и работната сила. 

2.4. Мерки за намалување на енергетската потрошувачка  

Овие мерки се насочени кон намалување на потрошувачката на енергија што се користи за загревање 

на просторот за живеење и електрична енергија што се користи за подготовка на санитарна топла вода 

(таму каде што е применливо), осветлување, домашни апарати и други процеси / активности. 

Повеќето мерки во оваа група се применуваат на обвивката на зградата, намалувајќи ги загубите на 

топлина (во зима) или добивките (во лето), а нивната примена е релативно сложена. 

Заштедите на енергија за мерките на обвивката се пресметуваат како 

заштеда на енергија = Q сегашна – Q по мерката 



 

13 
 

 

каде што Q сегашна (во kWh / година) е потребна топлинска енергија за одржување на топлинската 

удобност во постојната состојба на зградата, а мерката Q по мерката (во kWh / година) е потребната 

топлинска енергија по спроведувањето на одредена мерка. Финансиските заштеди се пресметуваат 

едноставно со множење на заштедите на енергија со цената на енергијата. 

заштеда на пари = заштеда на енергија × единица цена за топлинска енергија 

Примената на секоја мерка овозможува одредени заштеди, додека поголема заштеда може да се 

постигне преку нивното комбинирање. Во овој случај, предложените мерки се топлинска изолација 

на надворешните ѕидови, топлинска изолација на таванот / покривот, промена на надворешните 

врати и прозорци и топлинска изолација на таванот на подрумот (таму каде што е применливо). Сите 

пресметки се направени во согласност со ИСО 13790, кој е заменет со ИСО 52016-1 во 2017 година. 

Сличен пристап се користи за мерките за потрошувачка на електрична енергија. Заштедата на 

енергија остварена со спроведување на мерката се пресметува како разлика помеѓу моменталната 

состојба на потрошувачка и состојбата по примена на мерката. 

заштеда на енергија = Q el – Q LED 

Овде, Qel (во kWh / година) е електрична енергија што моментално ја трошат уредите за осветлување 

во зградата, а QLED (во kWh / година) е електрична енергија потребна по замена на сите постоечки 

светилки со ЛЕД-светилки. 

Потоа, финансиската заштеда се пресметува со множење на заштедите на енергија со единечна цена 

на електрична енергија. 

заштеда на пари = заштеда на енергија × единица цена за електрична енергија 

Предложена замена на конвенционалните светилки co вжарено влакно се ЛЕД-светилките, со слични 

светлосни карактеристики. Во моментов, во зградите е инсталирана мешавина од светилки со 

различни вати, но доволно прецизна е процената дека просечната моќност е 75 W. Овие светилки 

може да се заменат со ЛЕД-светилки од 10 W, 1.200 lm и соодветна температура на бојата (на пр. 2700 

K, топла бела). За осветлување, заштедата е директна последица на намалената моќност на светилките 

(режимот на користење не е променет). 

Предложената мерка за електричните бојлери (таму каде што е применливо) е да се инсталираат 

греалки со технологија со два резервоара и, по можност, паметна контрола. Поради постојаното 

следење на протокот и температурата на водата, како и намалениот електричен влез на грејачот 

(обично 1,5 kW наместо вообичаените 2,0 kW), потрошувачката на енергија може да се намали дури 

за 25%. Меѓутоа, во реалноста, ова изнесува приближно 10%. И покрај тоа што оваа мерка лесно се 

применува (се работи за едноставна замена на бојлер), не е познато дали овие греалки веќе се 

поставени некаде и дали жителите се подготвени да ја направат оваа промена. Поради високата цена 

на ваквите бојлери (од 200 до 350 евра, во зависност од капацитетот) и релативно малата заштеда, 

оваа мерка не се анализира. 

Сите мерки во врска со системот за греење овозможуваат заштеда на енергија преку зголемување на 

ефикасноста на системот или на неговите компоненти. Со поставување нови радијатори, цевководи, 

регулациски вентили и циркулациски пумпи, ефикасноста на целиот систем може да се зголеми до 

15%, иако во просек таа изнесува 10%. Всушност, промената на секоја компонента ја зголемува 

ефикасноста до одреден степен. Меѓутоа, за да се знае точно која компонента треба да се смени или 
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да се замени, потребен е детален увид во системот за греење на зградите. Доколку зградата е 

поврзана со систем за централно греење, може да се предложат само ограничен број мерки, бидејќи 

клучните (на пример, мерките за котли, горилници, пумпи, балансирање итн.) се одговорност на 

претпријатието за централно греење, а не на жителите. 

Поставувањето на термостатски вентили на радијаторите обично овозможува намалување на 

потрошувачката на енергија за 5%, бидејќи нема да има прегревање на просторот за живеење и секоја 

просторија ќе се загрева до соодветната температура. 

Една од мерките што може да придонесе за заштеда на енергија за зградите приклучени на системот 

за централно греење е преминот од наплата по загреана површина (евра / м2) кон наплата по реална 

потрошувачка на топлинска енергија (/ kWh). Се постигнува заштеда затоа што корисниците би се 

грижеле за потрошувачката на енергија, па со тоа ќе го намалат, на пример, непотребното отворање 

на прозорците или некои други работи што доведуваат до трошење на енергијата. Се проценува дека 

заштедата на енергијата може да биде до 10%. 

За домашните апарати, заштедата е резултат на воведување поефикасни уреди (на пример, 

индукциски наместо конвенционален електричен шпорет). Сепак, исклучително е тешко да се 

разгледа оваа мерка без да се знае детално какви сѐ апарати за домаќинство се користат во моментот, 

на пример, кој број, какви типови се користат, која е нивната старост и режим на употреба. Разумно е 

да се претпостави дека жителите веќе смениле дел од апаратите со ефикасни и дека останатите ќе 

бидат заменети во блиска иднина. Општо земено, модерните високоефикасни домашни апарати се 

скапи, а заштедите што ги нудат во најдобар случај се умерени. Затоа, изводливоста на оваа мерка 

мора внимателно да се анализира пред да се предложи. Поради сите наведени причини, оваа мерка 

во овој документ не се предлага и не се разгледува. 

Една од мерките што може да доведе и до намалена потрошувачка на енергија е едукацијата на 

жителите. На овој начин, тие можат да научат како правилно да ја користат енергијата и како да ги 

менуваат или да ги приспособат навиките за да одговараат на вистинската состојба на зградата. Тешко 

е да се проценат заштедите во овој случај, бидејќи тоа е многу субјективно и зависи од многу фактори. 

Општо земено, колку што е поголема зграда толку е поголема заштедата, иако заштедата тешко се 

постигнува. Вообичаено, во нереновирани згради таа изнесува до 10%, а во целосно реновирани 

згради и до 2%. Инвестициите, исто така, зависат од многу фактори, вклучувајќи ја формата и 

времетраењето на обуката, бројот на обучуваните лица и на обучувачите. 

2.5. Мерки за воведување обновливи извори на енергија  

За подготовка на санитарна топла вода (ДХВ), препорачаната просечна вредност од 16 kWh / м2 

годишно се зема како основна потрошувачка. Можните заштеди со инсталирање соларни колектори 

се пресметуваат така што се зема предвид просечната инсолација на локацијата на зградите. Се 

претпоставува дека колекторите ќе бидат поставени на покривот, со наклонетост под оптимални агли, 

додека цевководниот систем и котлите ќе бидат поставени на соодветни и погодни места внатре во 

зградата. Целата количина на енергија добиена со користење на колекторите се смета за заштедена 

енергија, а финансиската заштеда се пресметува со множење на оваа количина на енергија со 

нејзината единечна цена. Во некои случаи, пресметката покажува дека е можно да се произведе 

повеќе санитарна топла вода со помош на соларни панели отколку што е потребно во постојната 
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состојба (т.е. пресметано како основна потрошувачка). Ова е случај доколку на покривот има доволно 

место за панели и ако инсолацијата е доволно силна. 

За електричната енергија, како мерка за воведување обновливи извори, се предлага поставување 

фотоволтаични (ПВ) панели на покривот на зградата. Важно е да се спомене дека заштедата се 

пресметува врз основа на расположливата инсолација на локацијата на зградата и просечните 

вредности на ефикасноста на таквите системи. Заштедата што може да се оствари преку оваа мерка 

едноставно е всушност количеството електрична енергија што може да се произведе на локацијата на 

зградата. Нема детали што да се прави со енергијата произведена на самото место. Причината за ова 

е што во секоја пилот-држава значително се разликува законодавството за производство на 

електрична енергија од фотоволтаични панели. Оваа енергија може да се складира во акумулатори и 

да се користи по потреба, целосно да се продава на пазарот или да се користи во комбинација со 

нето-мерење. Ова зависи од повеќе фактори, а оваа одлука треба и може да се донесе само по 

внимателно испитување на законодавството и техничките аспекти за секоја зграда поединечно. 

Меѓутоа, за да се добие финансиска вредност на овие заштеди, тие се множат со моменталната цена 

на електричната енергија. 

Важно е да се спомене дека на покривот на зградата треба да се постават и соларни колектори и 

фотоволтаични панели. Во случај да има доволно простор на покривот за да се вградат и двете, 

приоритет им се дава на колекторите (во количина што е доволна за покривање на потребите за 

санитарна топла вода), а преостанатите површини на покривот се наменети да се користат за 

фотоволтаичните панели. Меѓутоа, во случај да нема доволно простор за инсталирање на двете, 

одлуката за тоа што ќе се инсталира, треба да ја донесат инвеститорите. 

2.6. Комбинирање на мерките за енергетска ефикасност 

За секоја мерка потребна е инвестиција, којашто овозможува заштеда и во енергија и во пари. Сепак, 

за да се постигнат уште поголеми заштеди можно е да се комбинираат неколку мерки. На пример, 

разумно е истовремено да се комбинираат сите мерки за обвивката на зградата т.е. истовремено да 

се изолираат ѕидовите, покривот и таванот на подрумот и да се заменат прозорците и вратите. На овој 

начин, значително се подобрува состојбата на зградата и се реновираат сите делови од нејзината 

обвивка. Секако, инвестициите во такви случаи може да бидат значително повисоки. 

Оваа комбинација мерки може да се смета за сценарио и може да содржи две или повеќе мерки. 

Можно е да се направат неколку сценарија за која било зграда, често со сосема намерно различни 

исходи. Прегледот даден во табелата 2 може да биде полезен за подобро да се разбере сценариото. 

Табела 1 – Сценарија за примена на мерките за енергетска ефикасност 

Мерка 
Инвестиција 

Заштеда на 
топлинска 
енергија 

Заштеда на 
електрична 

енергија 

Заштеда на 
топлинска 
енергија 

Заштеда на 
електрична 

енергија 

Едноставен 
период на 

поврат 

евра kWh / год. kWh / год. евра / год. евра / год. години 

Мерка 1 I1 HESe1 EESe1 HESm1 EESm1 SPP1 

Мерка 2 I2 HESe2 EESe2 HESm2 EESm2 SPP2 

Мерка 3 I3 HESe3 EESe3 HESm3 EESm3 SPP3 

ЗБИР за сценарио I HESe EESe HESm EESm SPP 
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Период на прост поврат (СПП) за сценарио што вклучува мерка 1, мерка 2 и мерка 3 (табела 2) и може 

да се пресмета како  

I
SPP

HESm EESm
=

+
 

Каде што I (евра) вкупната инвестиција, а HESm (евра) и EESm (евра) заштеди во пари за топлинска, 

односно електрична енергија. Вкупната инвестиција е збир на инвестициите за индивидуалните 

мерки, или 

1 2 3I I I I= + +  

Слично, заштедите во пари за топлинска и електрична енергија се пресметуваат како збир на 

соодветните заштеди од индивидуалните мерки, или 

1 2 3HESm HESm HESm HESm= + +  

1 2 3EESm EESm EESm EESm= + +  

На овој начин, можно е да се комбинираат мерките што се фокусираат на топлинската енергија со 

оние што се фокусираат на електричната енергија. Општо земено, не е невообичаено различни 

сценарија да имаат значително различни едноставни периоди на поврат. 

Покрај периодот на прост поврат, постојат неколку други, понапредни, економски показатели кои се 

користат за анализа на инвестициите и идните готовински текови, како што се внатрешната стапка на 

поврат (ИРР) или нето сегашната вредност (НПВ). Меѓутоа, бидејќи овој документ не содржи 

информации за инвестициите, а со оглед на тоа што за разбирањето на споменатите показатели е 

потребно знаење коешто повеќето корисници на овој документ можеби го немаат, тие не се предмет 

на анализа. Сепак, искрено се советува тие да се разгледаат откако ќе се знае инвестицијата, односно 

по изработката на деталниот проект за реконструкција на зградата и предмерот. На овој начин, 

мерките или нивната комбинација можат да бидат целосно оправдани пред да се започне со 

реконструкција. 

Во одредени случаи, потребно е да се води сметка за логиката на комбинирање на мерките вклучени 

во сценариото. Може да се случи некоја мерка да исклучува друга(и). На пример, замената на целиот 

систем за греење не е можно да се комбинира со инсталирање термостатски вентили, бидејќи првото 

го вклучува второто. Исто така, каде што има промени во системот за греење мора да се земат предвид 

точната цена на енергијата и ефикасноста на системот за да можат заштедите во сценариото правилно 

да се пресметаат. Ова е случај кога, на пример, има префрлање од природен гас, на пелети. 

Сите мерки за сите згради претставени и предложени во овој документ може меѓусебно да се 

комбинираат во која било комбинација. Ова е намерно направено, бидејќи овој документ нема да го 

користат само инженерите. 

Важно е да се спомене дека спроведувањето на мерките може да опфати и помошни зафати кои не се 

директно поврзани со подобрената енергетска ефикасност. Пример би била промената на олуците за 

дожд кои се во лоша состојба, и кои во случај да останат непроменети, може полека да ги оштетат 

изолираните ѕидови поради неконтролиран проток на вода при дождови, што доведува до зголемени 

загуби на топлина и намалена енергетска ефикасност. Ваквите помошни зафати се препорачуваат, но 

не се неопходни за да се заврши процесот на реновирање на обвивката на зградата. Затоа, тие 
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честопати не се вклучуваат во инвестицијата за мерка, туку се наведуваат посебно. Кога се размислува 

за која било мерка за енергетска ефикасност, силно се препорачува во инвестицијата да се вклучат и 

сите помошни зафати. 
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3. Северна Македонија 

3.1. Улица „Јуриј Гагарин“, бр. 49, Скопје 

Постојна состојба 

Следните фотографии ја прикажуваат зградата во постојна состојба. 

Слика 1 – Зграда на ул. „Јуриј Гагарин“, бр. 49, Скопје 
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Следните фотографии го прикажуваат системот за греење што се користи во зградата. 

Слика 2 – Детал од системот за греење во зградата и становите 

    

    

Следните фотографии го прикажуваат системот за осветлување во зградата, како и светилките. 

Светилките во заедничките простории се делумно заменети со ЛЕД-светилки, но системот е мануелен, 

со т.н. временски мерачи. Осветлувањето во становите е со различни типови светилки, најчесто со 

вжарено влакно, флуокомпактни или ЛЕД-светилки. 

Слика 3 – Детали за системот за осветлување во заедничките простории и становите 

    

 



 

20 
 

 

 

Следните фотографии ја прикажуваат состојбата на зградата преку термографија. На овој начин, 

можно е да се добие квалитативна процена на состојбата на обвивката на зградата.  

Слика 4 – Термографија на зградата 
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Следните табели прикажуваат детали за системот на греење на зграда и за обвивката на зрадата. 

Табела 2 – Општи информации за зградата 

Адреса ул. „Јуриј Гагарин“, бр. 49, Скопје 

Локација 41.99580374226422, 21.399333151077794 

Година на градба 1972 

Број на станови 52 

Број на станари 150 

Загревана површина 4.335 м2 

Забелешки  

Табела 3 – Информации за обвивката на зградата 

Состав на фасадни 
ѕидови 

Блок-тули од глина и малтер, 30 cm 

Површина на фасадни 
ѕидови 

2.185 м2 

Надворешни врати и 
прозорци 

Дрвена рамка, двојно застаклени 30 м2 
ПВЦ-рамка, двојно или тројно застаклени 750 м2 
Алуминиумска рамка, двојно застаклени 48 м2 
Вкупно 244 прозорци и врати со 828 м2 

Тип на кров Прооден рамен кров 

Состав на кров Армиран бетон 12 cm, чакал 8 cm 

Површина на кров 1.020 м2 

Тип на под Негреан подрум, 1.2 м под земја, 1.0 м над земја 

Табела 4 – Информации за системот за греење 

Систем за греење Централно греење 

Гориво Природен гас 

Почеток на грејната 
сезона 

15 октомври  

Крај на на грејната 
сезона 

15 април  

Забелешки 

Датумите се приближни. Вообичаена причина за почеток на греењето е 
просечна дневна температура помала од 10°C. Греењето се намалува 
ноќе. 
Едно мерило за цела зграда. 
Радијаторите не се опремени со термостатски вентили. 

Табела 5 – Информации за системот за осветлување 

Светилки во становите 
Просечната моќност по стан е околу 270 W (3×75 W со вжарено влакно, 
3×15 W ЛЕД). 

Светилки во заедничките 
простории 

ЛЕД-светилки. Мануелна операција, инсталирани временски мерачи. 
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Табела 6 – Информации за системот за санитарна топла вода 

Извор на енергија Електрична енергија 

Опис на системот Индивидуални електрични бојлери 

 

Табела 7 – Енергетски барања во постојна состојба 

Греење 528.147 kWh / година, 121,83 kWh / м2 година 

Санитарна топла вода 69.360 kWh / година 

Осветлување 20.331 kWh / година, 4,69 kWh / м2 година 

 

Табела 8 – Информација за цените на енергијата 

Централно греење 29 евра / MWh 

Електрична енергија 100 евра / MWh 

Предвидени мерки 

Следната табела ги опишува предложените мерки, приближните количини на материјали и работната 

рака (доколку е можно) потребни за нивно спроведување, вклучувајќи ги заштедите изразени во 

енергија (kWh / година) и пари (евра / година). Сите пресметки се во согласност со методологијата и 

условите опишани во главата 2. 

Табела 9 – Мерки за обвивката на зградата 

Опис Термичка изолација на надворешните ѕидови со панели од минерална 
волна (10 cm) и XПС-панели (10 cm) во зоната на влажнење, со 
дополнителна обработка кај отворите. Завршна обработка според 
препораките на производителот. 

Количина 2.185 м2 

Заштеди 132.984 kWh / година, 30,68 kWh / м2 година, 25,18% 
3.857 евра / година 

Опис Термичка изолација на прооден кров со XПС-панели (15 cm) и 
поставување нова хидроизолација. Завршно со нов слој од чакал или 
бетонски плочки. 

Количина 1.020 м2 

Заштеди 122.351 kWh / година, 28,22 kWh / м2 година, 23,17% 
3.548 евра / година 

Опис Замена на несоодветните прозорци и врати со нови, тројно застаклени 
прозорци со ПВЦ-рамки со ниска пропустливост, со Uw=1,0 W / м2 K. 
Замена на влезната врата со нова алуминиумска врата без термални 
мостови со Uw=1,2 W / м2 K. 

Количина 78 м2 

Заштеди 3.913, kWh / година, 0,90 kWh / м2 година, 0,74% 
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114 евра / година 

Опис Термичка изолација на плафоните на негреаниот подрум со ЕПС-панели 
со дебелина од 10 cm. 

Количина 1.020 м2 

Заштеди 21.758 kWh / година, 5,02 kWh / м2 година, 4,12% 
979 евра / година 

Табела 10 – Мерки за системите за греење, санитарна топла вода и осветлување 

Опис Замена на светилкитее со вжарено влакно со ЛЕД-светилки. 

Количина 156 ЛЕД-светилки, 15 W 

Заштеди 9.871 kWh / година, 2,28 kWh / м2 година, 48,55% 
987 евра / година 

Опис Делумна реконструкција на системот за греење во целата зграда. 
Вградување термостатски вентили. Тестирање и пуштање на системот во 
работа. 

Количина Врадување 265 термостатски вентили, тестирање и пуштање во работа. 

Заштеди 17.366 kWh / година, 4,01 kWh / м2 година 
504 евра / година 

Опис Инсталација на панелни соларни колектори за подотовка на санитарна 
топла вода (СТВ). Системот мора да е поврзан на постоечкиот со 
разманувачот на топлина сместен во потстаницата. Проценетиот 
капацитет на резервоарот за топла вода е 5000 литри. Вклучува 
регулација, група соларни пумпи, експанзиони садови и систем од цевки 
за дистрибуција. 

Количина 80 м2 панелни колектори, резервоари со капацитет од 5.000 литри, 
инсталација и систем на цевки според основниот проект. 

Заштеди 70.606 kWh / година, 16,29 kWh / м2 година, 101,80% (повеќе од 
потребното) 
7.061 евра / година 

Опис Инсталација на фотоволтаични панели, вкупен капацитет од 74 kW. Оваа 
мерка предвидува разработка на основен проект и останата техничка 
документација, инсталација на ФН-модул, инвертор ДЦ / АЦ, поддршка, 
сите кабли и жици, систем за контрола и автоматика и тестирање на 
опремата. 

Количина 500 м2 ПВ-панели, капацитет 74 kW 

Заштеди 102.000 kWh / година, 23,53 kWh / м2 година 
10.200 евра / година 

Забелешки 

Како што може да се види, потребната енергија за греење е намалена за 53% со целосно изолирање 

на обвивката на зградата. Како најефикасна мерка се покажува изолацијата на ѕидовите, со 25% во 

вкупните заштеди, додека кровот придонесува малку помалку, намалувајќи ги потребите за греење за 

23%. Префрлувањето кон ЛЕД-светилки би можело да ја намали енергијата потребна за осветлување 

за 49%. Соларните панели на покривот би можеле да произведат 102% од потребната санитарна топла 

вода во зградата, малку повеќе од потребното.  
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3.2. Улица „Миле Поп Јорданов“, бр. 70, Скопје 

Постојна состојба 

Следните фотографии ја прикажуваат зградата во постојна состојба. 

Слика 5 – Зграда на ул. „Миле Поп јорданов“, бр. 70, Скопје 

    

    

Светилките во заедничките простории се заменети со ЛЕД-светилки, опремени со сензори за 

движење. Осветлувањето во становите е со различни типови светилки, најчесто со вжарено влакно, 

флуокомпактни или ЛЕД-светилки. 

Слика 6 – Термографија на зградата 
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Следните табели прикажуваат детали за системот на греење на зграда и за обвивката на зрадата. 

Табела 11 – Општи информации за зградата 

Адреса ул. „Миле Поп Јорданов“, бр. 70, Скопје 

Локација 41.995715771545925, 21.397344638593726 

Година на градба 1970 

Број на станови 50 

Број на станари 150 

Загревана површина 3.771 м2 

Забелешки  

Табела 12 – Информации за обвивката на зградата 

Состав на фасадни 
ѕидови 

Блок-тули од глина и малтер, 30 cm 

Површина на фасадни 
ѕидови 

2.305 м2 

Надворешни врати и 
прозорци 

Дрвена рамка, двојно застаклени 38 м2 
ПВЦ-рамка, двојно или тројно застаклени 659 м2 
Алуминиумска рамка, двојно застаклени 66 м2 
Вкупно 245 прозорци и врати со 763 м2 
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Тип на кров Прооден рамен кров 

Состав на кров Армиран бетон 12 cm, чакал 8 cm 

Површина на кров 429 м2 

Тип на под Негреан подрум, целосно под земја 

Табела 13 – Информации за системот за греење 

Систем за греење Централно греење 

Гориво Природен гас 

Почеток на грејна сезона 15 октомври 

Крај на на грејна сезона 15 април 

Забелешки 

Датумите се приближни. Вообичаена причина за почеток на греењето е 
просечна дневна температура пониска од 10°C. Греењето се намалува 
ноќе. Едно мерило за цела зграда. 
Радијаторите не се опремени со термостатски вентили. 

 

Табела 14 – Информации за системот за осветлување 

Светилки во становите 
Просечната моќност по стан е околу 270 W (3×75 W со вжарено влакно, 
3×15 W ЛЕД). 

Светилки во заедничките 
простории 

ЛЕД-светилки. Опремени со сензори за движење. 

 

Табела 15 – Информации за системот за санитарна топла вода 

Извор на енергија Електрична енергија 

Опис на системот Индивидуални електрични бојлери 

Табела 16 – Енергетски барања во постојна состојба 

Греење 373.234 kWh / година, 98,97 kWh / м2 година 

Санитарна топла вода 60.336 kWh / година 

Осветлување 15.650 kWh / година, 4,15 kWh / м2 година 

Табела 17 – Информација за цените на енергија 

Централно греење 29 евра / MWh 

Електрична енергија 100 евра / MWh 

Предвидени мерки 

Следната табела ги опишува предложените мерки, приближните количини на материјали и работната 

рака (доколку е можно) потребни за нивно спроведување, вклучувајќи ги заштедите изразени во 

енергија (kWh / година) и пари (евра / година). Сите пресметки се во согласност со методологијата и 

условите опишани во главата 2. 
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Табела 18 – Мерки за обвивката на зградата 

Опис Термичка изолација на надворешните ѕидови со панели од минерална 
волна (10 cm) и XПС-панели (10 cm) во зоната на влажнење, со 
дополнителна обработка кај отворите. Завршна обработка според 
препораките на производителот. 

Количина 2.305 м2 

Заштеди 126.668 kWh / година, 33,59 kWh / м2 година, 33,94% 
3.673 евра / година 

Опис Термичка изолација на прооден кров со XПС-панели (15 cm) и 
поставување нова хидроизолација. Завршно со нов слој од чакал или 
бетонски плочки. 

Количина 429 м2 

Заштеди 66.723 kWh / година, 17,69 kWh/ м2 година, 17,88% 
1.935 евра / година 

Опис Замена на несоодветните прозорци и врати со нови, тројно застаклени 
прозорци со ПВЦ-рамки со ниска пропустливост, со Uw=1,0 W / м2 K. 
Замена на влезната врата со нова алуминиумска врата без термални 
мостови со Uw=1,2 W/ м2 K. 

Количина 104 м2 

Заштеди 5.999 kWh / година, 1,59 kWh / м2 година, 1,61% 
174 евра / година 

Опис Термичка изолација на плафоните на негреаниот подрум со ЕПС-панели 
со дебелина од 10 cm. 

Количина 429 м2 

Заштеди 20.712 kWh / година, 5,49 kWh / м2 година, 5,55% 
932 евра / година 

Табела 19 – Мерки за системите за греење, санитарна топла вода и осветлување 

Опис Замена на светилките со вжарено влакно со ЛЕД-светилки. 

Количина 150 ЛЕД-светилки, 15 W 

Заштеди 10.483 kWh / година, 2,78 kWh / м2 година, 66,99% 
1.048 евра / година 

Опис Делумна реконструкција на системот за греење во целата зграда. 
Вградување термостатски вентили. Тестирање и пуштање на системот во 
работа. 

Количина Вградување 260 термостатски вентили, тестирање и пуштање во работа. 

Заштеди 12.272 kWh / година, 3,25 kWh / м2 година 
356 евра / година 

Опис Инсталација на панелни соларни колектори за подотовка на санитарна 
топла вода (СТВ). Системот мора да е поврзан на постоечкиот со 
разманувачот на топлина сместен во потстаницата. Проценетиот 
капацитет на резервоарот за топла вода е 5000 литри. Вклучува 
регулација, група соларни пумпи, експанзиони садови и систем од цевки 
за дистрибуција. 
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Количина 60 м2 панелни колектори, резервоари со капацитет од 3.800 литри, 
инсталација и систем на цевки според основниот проект. 

Заштеди 52.954 kWh / година, 14,04 kWh / м2 година, 87,77% 
5.295 евра / година 

Опис Инсталација на фотоволтаични панели, вкупен капацитет од 30 kW. Оваа 
мерка предвидува разработка на основен проект и останата техничка 
документација, инсталација на ЕН-модул, инвертор ДЦ/AЦ, поддршка, 
сите кабли и жици, систем за контрола и автоматика и тестирање на 
опремата. 

Количина 200 м2 of ПВ-панели, капацитет 30 kW 

Заштеди 40.800 kWh / година, 10,82 kWh / м2 година 
4.080 евра / година 

Забелешки 

Како што може да се види, со целосното изолирање на обвивката на зградата потребната енергија за 

греење е намалена за 59%. Мерката којашто најмногу придонесува за ова е изолацијата на ѕидовите, 

која ги намалува потребите за греење за 34%. Кровот придонесува 18% во вкупните заштеди. Бидејќи 

скоро сите прозорци се веќе заменети, оваа мерка само маргинално придонесува кон вкупните 

заштеди, само 1,60%. Замената на обичните со ЛЕД-светилки би можело да ја намали енергијата 

потребна за осветлување за 67%. Соларните панели на покривот би можеле да произведат 88% од 

потребната санитарна топла вода во зградата. 
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4. Дискусија 

Овој документ ги прикажува резултатите од процената на различните мерки за енергетска ефикасност 

предложени за десет згради во петте пилот-земји. За време на посетите, зградите беа фотографирани 

(и обично и термографски) и измерени. Беа собрани и сите други информации за греењето, 

осветлувањето и подготовката на санитарна топла вода. Како основа е искористена тековната состојба 

на секоја зграда. Потоа се предложени приспособени мерки за зголемување на енергетската 

ефикасност. Нивна цел беше обвивката на зградата, системот за греење и потрошувачката на 

електрична енергија. Сите мерки може да се поделат во две големи групи со цел (а) да се намали 

потрошувачката на енергија и (б) да се воведат обновливи извори. 

Следниве табели ги сумираат потенцијалните заштеди коишто може да се постигнат преку 

спроведувањето на мерките за обвивката на зградите. Поради нивните прилично долги полни имиња, 

во табелата се прикажани во скратена форма. 

Табела 20 – Преглед на заштедите на енергија кај обвивката на зградите  

Зграда 

Тековна 
состојба 

Изолација 
на ѕидови 

Изолација 
на кров 

Прозорци 
и врати 

Плафон на 
подрум 

Вкупно 

kWh / год. kWh / год. kWh / год. kWh / год. kWh / год. kWh / год. 

ж.к. Славејков 1 Б, Бургас 1.965.118 605.412 319.499 332.990 0 3.223.019 

ж.к. Зорница 7, Бургас 234.484 85.043 38.235 29.893 5.311 392.966 

уч. Срамли 1-5, 
Будимпешта 950.212 233.489 100.822 160.680 35.587 1.480.790 

ул. Тимар 15, Будимпешта 243.271 89.150 14.091 65.080 13.997 425.589 

Гедимино г. 30, 
Кајшиадорис 398.731 145.482 77.210 1.614 48.439 671.475 

Жемаитес г. 3, Таураге 216.562 92.431 43.657 0 16.426 369.076 

ул. Јуриј Гагарин, 49 Скопје 528.147 132.984 122.351 3.913 21.758 809.153 

ул. Миле Поп Јорданов, 70 
Скопје 

373.234 126.668 66.723 5.999 20.712 593.336 

Космонавтов 31, Одеса 542.350 117.023 132.911 70.320 31.655 894.259 

Семена Паља 94, Одеса 2.587.822 586.081 467.868 529.071 306.482 4.477.324 

Табела 21 – Преглед на заштеди на обвивка на зградата  

Зграда 

Изолација 
на ѕидови 

Изолација 
на кров 

Прозорци 
и врати  

Плафон на 
подрум 

Вкупно 

% % % % % 

ж.к. Славејков 1 Б, Бургас 31 16 17 0 64 

ж.к. Зорница 7, Бургас 36 16 13 2 68 

уч. Срамли 1-5, Будимпешта 25 11 17 4 56 

ул. Тимар 15, Будимпешта 37 6 27 6 75 
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Зграда 

Изолација 
на ѕидови 

Изолација 
на кров 

Прозорци 
и врати  

Плафон на 
подрум 

Вкупно 

% % % % % 

Гедимино г. 30, Кајшиадорис 36 19 0 12 68 

Жемаитес г. 3, Таураге 43 20 0 8 70 

ул. Јуриј Гагарин 49, Скопје 25 23 1 4 53 

ул. Миле Поп Јорданов 70, Скопје 34 18 2 6 59 

Космонавтов 31, Одеса 22 25 13 6 65 

Семена Паља 94, Одеса 23 18 20 12 73 

 

Следната табела ги сумира заштедите што може да се постигнат со примена на мерки за системот за 

осветлување и системот за подготовка на топла вода. 

Табела 22 – Преглед на заштеда на енергија кај осветлувањето и подготовката на топла вода  

Зграда 

Систем на осветлување Подготовка на санитарна топла 
вода 

Тековна 
состојба 

Заштеда 
Тековна 
состојба 

Заштеда 

kWh / год. kWh / год. % kWh / год. kWh / год. % 

ж.к. Славејков 1 Б, Бургас 130.836 77.582 59 389.104 298.935 77 

ж.к. Зорница 7, Бургас 21.781 14.078 65 48.336 88.257 183 

уч. Срамли 1-5, 
Будимпешта 33.215 21.460 65 86.272 83.804 97 

ул. Тимар 15, Будимпешта 7.681 3.248 42 23.408 25.141 107 

Гедимино г. 30, 
Кајшиадорис 

8.958 6.212 69 29.312 25.141 86 

Жемаитес г. 3, Таураге 6.003 2.825 47 21.488 20.951 98 

ул. Јуриј Гагарин 49, Скопје 20.331 9.871 49 69.360 70.606 102 

ул. Миле Поп Јорданов 70, 
Скопје 15.650 10.483 67 60.336 52.954 88 

Космонавтов 31, Одеса 16.222 7.818 48 66.896 61.780 92 

Семена Паља 94, Одеса 75.775 45.379 60 377.696 353.028 93 

 

И покрај тоа што зградите се различни по тип, големина, старост и локација, генерално може да се 

заклучи дека главната мерка за енергетска ефикасност е изолацијата на ѕидовите. Таа нуди најголема 

заштеда на енергија за повеќето згради, во просек 31%. Изолацијата на покривите нуди 17% од 

заштедите (во просек). Замената на прозорците, една од најчестите мерки што ја применуваат 

жителите, нуди само 11% од заштедите (во просек), со вообичаено значително повисоки инвестиции 

од другите мерки. 
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5. Заклучок 

Просечното намалување на потрошувачката на енергија кај десетте анализирани згради што може да 

се постигне преку мерките кај обвивката изнесува 65%. Ова можеби не е толку висок процент колку 

што се очекуваше, но мора да се земе предвид и фактот дека многу згради веќе имаат значителен дел 

на нови прозорци, како и некаков вид топлинска изолација. Можеби е недоволна, но сепак е подобро 

отколку воопшто да нема изолација. Поголемиот дел од зградите можат целосно или во значителен 

дел да ги покријат потребите за санитарна топла вода за домаќинство со поставување соларни панели 

на кровот. Во некои случаи, можно е да се произведе уште повеќе топла вода отколку што тоа го бара 

пресметката, односно заштедата да е поголема од 100%. Во такви случаи, можно е таа вода да се чува 

како резерва (на пример, со зголемување на волуменот на резервоарите) или водата да се дели со 

соседните згради. Исто така, просторот на кровот може да се искористи за инсталирање 

фотоволтаични панели и за обезбедување електрична енергија за употреба во зградата или за 

пазарот, доколку е можно. 

Општо земено, докажано е дека примената на сложена комбинација на мерки може да доведе до 

долгорочна корист за жителите. Секако, во таков случај инвестициите можат да бидат превисоки, но 

такви ќе бидат и заштедите на топлинска и електрична енергија. 
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