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Кратенки (Abbrevations) 

 

AEK Архитектура, инжњерство и градежништво (Architure, 
engeenering and construction) 

BACS Систем за автоматизација и контрола на згради (Building 
Automation and Control System) 

BEMS Систем за управување со енергија на згради (Building Energy 
Management Systems) 

BMS Систем за управување со згради (Building Management System) 

BUS Студии за користење на згради (Building Use Studies) 

EPC Сертификат за енергетска ефикасност (Energy Performance 
Certificate) 

IFC Издадено за градба (Issued for construction) 

MURBs Станбени згради со повеќе единици (Multi-Unit Residential 
Buildings) 

TRAINEE Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски 
ефикасно градење (Toward market-based skills for sustainable 
energy efficient construction) 

АЕРМ Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија 

АИА Американски институт на архитекти (American Institute of 
Architecs) 

БИМ Информатичко моделирање на згради (Building Inormation 
Model) 

ВИ Вештачка интелигенција 

ГВК Греење, вентилација и климатизација  

ЕГК Евалуација на градба -во користење (POE – Post Occupancy 
Evaluation) 

ЗСД Здруженија на сопственици на домови 

ИКТ Информациски и Комуникациски Технологии 

ОИЕ Обновливи извори на енергија 

УО Управување со објекти (Facilities Management) 
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1. Резиме на извештајот 

Целта на овој извештај е да се презентираат придобивките од 
евалуацијата на градбите во користењето (ЕГК) за учесниците во проектот да 
ја прифатат ЕГК како неразделен дел од процесот на градење. Многу често 
учесниците, вклучувајќи ги и корисниците на градбата, дури и не ја сваќаат 
моќта којашто ЕГК може да ја има во различни фази од животниот циклус на 
зградата. Евалуацијата на нови или обновени згради може да покаже дали 
ветените бенефити во користењето на градбата навистина се спорачани, 
потенцијално забрзувајќи го нивното усвојување во овој сектор.  

Извештај за eвалуацијата на градбите во користење е развиен во 
согласност со Методологијата на ЕГК, како резултат на проектот TRAINEE1. 
Методологијата на ЕГК беше применета од проектниот тим на четири згради: 
две згради изградени од компании со работници сертифицирани за 
спроведување на мерки за енергетска ефикасност кои учествуваа во 
претходниот проект BEET2, а други две згради изградени од компании чии 
работници немаат сертификати за вештини за соодветно спроведување на 
мерки за енергетска ефикасност. Зградите се завршени во периодот по 2014 
година, што подразбира дека имаат документација за енергетска ефикасност 
според Службен весник на Република Македонија бр. 94 од 4.7.2013 година. 
Извештајот ќе биде објавен, а резултатите и заклучоците ќе бидат 
презентирани на конференција со претставници од сите релевантни засегнати 
страни, фокусирајќи се на три фактори за надминување на „јазот во 
енергетските перформанси на зградите“: подобрување на градбата (надградба 
на вештините), користење на БИМ за модели на симулација и однесување на 
станарите. 

2. Преглед на достава, оперативност, деловни  
и функционални перформанси 

2.1. Вовед во резултати 

Активностите поврзани со ЕГК се реализираа во периодот март – април 
2020 година, во согласност со Методологијата на ЕГК. Предизвик беше 
ситуацијата со пандемијата. Беа избегнати директни контакти со учесниците во 
проектот и комуникацијата беше он-лајн. За прибирање на податоци, особено 
во процесот на избор на згради, контактирана е Агенцијата за енергетика на 
Република Северна Македонија (АЕРМ) и општините од Скопје. Исто така 
имаше потреба од приспособување на ограниченото работно време и работата 
со скратено работно време на односните административни службеници. Беше 
решено анализираните згради да бидат од општините Карпош и Аеродром, кои 
располагаат со најголем број енергетски ефикасни објекти. 

                                                 
1 www.trainee-mk.eu  
2 Обука на градежни работници за енергетска ефикасност www.beet.mk  

http://www.trainee-mk.eu/
http://www.beet.mk/
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Две згради се одбрани од Општина Аеродром и две од Општина Карпош. 
Зградите се анонимно претставени во извештајот, но собраните податоци и 
пресметки, како дел од ЕГК, се достапни на барање од релевантните субјекти. 
Тимот вклучен во ЕГК го претставуваат м-р Игор Панчевски, м-р Жанина 
Стаменкова и двајца овластени енергетски контролори.  

Реализацијата на активностите е прикажана според Методологијата:на ЕГК 

1. Првичен контакт 

Првичниот контакт беше остварен со АЕРМ и избраните општини (Аеродром и 
Карпош) заради обезбедување соодветни згради за ЕГК. По изборот на зградите 
се оствари контакт, преку комуникацијата со ЗСД, со претседател на Куќниот 
совет од секоја зграда. Контактите беа направени по е-пошта и мобилен 
телефон.Период: од 2 до 6 март 2020 година. 

2. Состанок пред 
посета  

Поради ограничувачките мерки предизвикани од пандемијата, состаноците со 
инженери и архитекти пред посета на објектите беа заменети со комуникација 
онлајн. Период: од 9 до 13 март 2020 година. 

3. Прва посета на 
самото место 

Посетите на самото место, полуструктуираните интервјуа со станарите, 
проверката на записите на терен, набљудувањата и прошетките низ зградите 
исто така беа ограничени и приспособени на пандемијата, но беа собрани 
доволно податоци за планираната ЕГК во врска со обвивката, прозорците, 
локацијата во однос на засенувањето, вентилацијата, греењето/ладењето и 
осветлувањето. Период: од 9 до 13 март 2020 година. 

4. Преглед на 
основните 
податоци за 
енергија 

Сметките за електрична енергија и греење беа собрани со помош на инженери 
од градежните компании, кои имаат контакти со станарите, нивните клиенти, кои 
беа подготвени да ја поддржат и да учествуваат во ЕГК. Период: од 16 до 20 
март 2020 година. 

5. Анкета за 
проектот 

Процената на проектната документација е направена врз основа на проектите 
на изведена состојба, изјавите за усогласеност за енергетска ефикасност (дел 
од проектната документација и задолжителен документ за одобрение за градба) 
и сертификатите за енергетски карактеристики на згради (задолжителен 
документ за одобрение за употреба). Направена е анализа на постојниот 
прашалник и дискусија со станарите. Период: од 23 до 27 март 2020 година. 

6. Анализа на 
енергија 

Оценувањето на енергетската ефикасност е направено во согласност со 
методологиите и методите на ЕГК. Се заснова на увидите во проектната 
документација и прегледот на основните податоци за енергија (сметките). 
Период: од 16 до 20 март 2020 година. 

7. Дистрибуција на 
прашалникот за 
станарите 

Прашалникот беше доставен до станарите на 4-те анализирани згради и 
резултатите се презентирани за секоја од нив како Студија на случај. Период: 
од 30 март до 10 април 2020 година. 

8. Анализа на 
истражувањето 

Анализите беа дискутирани и разјаснети он-лајн меѓу претставниците на 
зградите, вклучени од самиот почеток, и проектниот тим, одделно за секоја 
зграда. Период: од 13 до 16 април 2020 година. 

9. Резултати од 
ЕГК  

Резултатите од приспособената евалуација на градба во користење, со 
препораки-те, се сумирани во Извештајот.  
Период: од 22 до 30 април 2020 година . 

2.2. Студија на случај 1 – Зграда АС 

Зградата АС е завршена во 2015 година. Објектот е со загреван простор 
од 1.595 m2, се состои од приземје и 5 ката и има 30 стана. Греењето е 
централно, обезбедено од компанијата БЕГ. Ладењето е обезбедено со клима-
уреди. Становите се природно проветрувани. Зградата е релативно нова и е 
во добра состојба во однос на конструкцијата, заедничките простории и 
инсталациите. Становите на интервјуираните сопственици се од 44 m2, 48 m2, 
62 m2 и 64 m2. 
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РЕЗУЛТАТИ: 
Комфор, генерално: Сите интервјуирани станари изјавија дека можат 

да го контролираат внатрешниот комфор.  

Квалитет на воздухот, внатре: 75% се задоволни од квалитетот на 
воздухот, го чувствуваат како свеж и сув. Движење на воздухот, додека се 
затворени вратите и прозорците, е пријавено од 50% од станарите. 

Термички комфор во зима: Зградата АС е со енергетска класа „А“, со 
номинална побарувачка на топлинска енергија qH,nd = 20,64 kWh/m2 годишно. 
Пресметката одговара на 20 °C внатрешна температура во зима и 0,5 оС 
измени на воздух во еден час, како што е регулирано. Според проектната 
документација, финалната енергија потребна за греење е 22,89 kWh/m2 
годишно, добиена од централното греење. Просечната пријавена внатрешна 
температура во зима е 25 °C. Сите интервјуирани станари сметаат дека 
температурата во зима е удобна. Анализата на сметките за греење покажува 
дека крајната енергија за греење одговара на температура од 25 °C и две 
измени на воздух на час или соодветна комбинација на температура и 
природна вентилација.  

Термички комфор во лето: Просечната температура во становите, во 
текот на летото, поради ладењето е 24 °C, што е помалку од препорачаните 
здравјето 26°C. Ладењето е просечно 6 часа/ден во летните месеци. Сите 
интервјуирани станари поседуваат ролетни на прозорците за во лето и клима-
тизери за ладење. 

Звучен комфор: Поголемиот дел е задоволен од акустичниот комфор. 
50% не се вознемирени од надворешната бучава и 75% од шумот во позадина. 
25% не знаат. 

Светлосен комфор: Оценет е како просечен имајќи предвид дека 75% 
се изјаснија за недостиг на природна светлина. Сите интервјуирани имаат 
ролетни на прозорците за заштита од летната светлина и топлина. Сите изја-
вија дека светлината во заедничките простории е средна. 75% се задоволни 
од осветлувањето во своите станови/простории за живеење. 

Вентилација: 75% не ја контролираат природната вентилација. Сите ин-
тервјуирани сушат облека во станот и не ги отвораат прозорците во текот на 
ноќта. 25% проветруваат нон-стоп. 50% проветруваат со подотворени про-
зорци. 

Трошоци: Трошоците за греење се околу 1.100 – 1.600 денари (17,8 – 
25,9 евра) месечно по стан. Трошоците за електрична енергија се околу 1.300 
– 2.500 денари (21,0 – 40,5 евра) месечно по стан. 50% од испитаните станари 
изјавија дека можат да влијаат на трошоците. Сите станари изјавија дека 
трошоците за греење и електрична енергија не се високи.  

Подетално анализирани резултати од прашалниците 

1.  Колку време престојувате во зградата?  
Часови: >1; 1 – 2; 3 – 4; 5 – 6; 7 – 8; >8 

Сите интервјуирани станари изјавија дека поминуваат по-
веќе од 8 часа во зградата. 

2.  Дали квалитетот на воздухот има негати-
вен ефект врз вашата работа/живеење? 

75% од интервјуираните станари изјавија дека квалитетот 
на воздухот внатре нема негативен ефект врз работа-
та/живеењето. 

3.  Дали го чувствувате воздухот како свеж 
или застоен? 

75% од интервјуираните станари изјавиле дека го чув-
ствуваат воздухот како свеж. 
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4.  Дали го чувствувате воздухот како вла-
жен или сув? 

75% го чувствуваат воздухот како сув, 25% не знаат. 

5.  Дали чувствувате движење на воздухот? 50% чувствуваат движење на воздухот во становите. 

6.  Дали имате контрола над вентилацијата? 75% не ја контролираат вентилацијата. 

7.  Колкава е температурата во затворен 
простор во зимно време? 

Просечната внатрешна температура во зима е 25°C. Мак-
симална пријавена температура е 30°C, минимална 22°C. 

8.  Дали температурата има негативен ефек-
т врз вашата работа/живеење? 

75% изјавија дека температурата на воздухот внатре не-
ма негативен ефект врз работата/живеењето. 

9.  Дали температурата во зима е премногу 
висока или премногу ниска? 

100% изјавија дека температурата во зима е удобна. 

10.  Дали нарушувањето на мирот од бучава 
има негативен ефект врз вашата рабо-
та/живот? 

50% изјавија дека чувствуваат нарушување на мирот од 
бучава, 50% не се сигурни за тоа. 

11.  Дали има значително нарушување на ми-
рот од бучава надвор од просторот при 
затворени прозорци? 

50% изјавија дека нема значително нарушување на мирот 
од бучава надвор од просторот со затворени прозорци. 

12.  Дали има значително нарушување на ми-
рот од шумови во позадина? 

75% не чувствуваат значително нарушување на мирот од 
шумови во позадина. 

13.  Кое е нивото на светлина во заедничките 
простории, ходници и др. (ниско, средно, 
високо)? 

100% изјавија дека нивото на светлина во заедничките 
простории е средно 

14.  Дали квалитетот на светлината во днев-
ната соба има негативен ефект врз вас? 

75% изјавија дека светлината во нивната дневна соба не-
ма негативен ефект врз нив и 25% дека има негативни 
ефекти. 

15.  Дали има премногу или премалку при-
родна светлина? 

75% изјавија дека има премалку природна светлина во 
становите додека 25% сметаат дека има премногу. 

16.  Дали користите ролетни за ефикасна кон-
трола на природната светлина? 

100% имаат ролетни на прозорците/балконските врати. 

17.  Дали ја сушите облеката внатре во ста-
нот? 

100% сушат облека внатре во станот. 

18.  Како го проветрувате вашиот стан:  
а) постојано подотворен прозорец;  
б) широко отворени прозорци од време 
на време? 

50% природно го проветруваат станот со широко отворе-
ни прозорци и 50% со подотворен прозорец. 

19.  Колку пати го проветрувате домот? 25% проветруваат нон-стоп, додека 75% проветруваат 2 
– 3 пати на ден. 

20.  Дали вашите прозорци остануваат отво-
рени во текот на ноќта? 

100% изјавија дека прозорците не остануваат отворени 
во текот на ноќта. 

21.  Колкава е температурата на воздухот  
во текот на летото кога системот за ладе-
ње е вклучен? 

Просечната внатрешна температура во лето е 24°C. Мак-
симална пријавена температура е 28°C, минималната 
21°C. 

22.  Колку часови на ден вашиот систем за ла-
дење е вклучен во текот на летото? 

Системот за ладење е вклучен во просек 6 чacа на ден. 
Максимално 15 чaca, минимално 2 чaca. 

23.  Дали сметате дека трошоците за елек-
трична енергија се високи? 

100% не ги сметаат трошоците за електрична енергија ка-
ко високи. 

24.  Колку плаќате за електрична енергија ме-
сечно? 

Просечно 1.725 ден. (28 €)/стан месечно или 380 ден. (6,2 
€)/m2 на годишно ниво. 

25.  Дали сметате дека трошоците за греење  
се високи? 

100% не сметаат дека трошоците за греење се високи. 

26.  Колку плаќате за греење месечно? Просечно 1.325 ден. (21,5 €)/стан месечно или 303 ден. 
(4,9 €)/m2 на годишно ниво. 

27.  Дали мислите дека можете да влијаете  
врз вашите трошоци? 

50% изјавија дека можат да влијаат врз трошоците. 

28.  Дали мислите дека можете да влијаете  
врз вашата удобност? 

100% изјавија дека можат да влијаат врз удобноста на 
живеење. 
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2.3. Студија на случај 2 – Зграда АГ 

Зградата АГ е завршена во 2015 година. Зградата е со загреван простор 
од 76.671 m2, се состои од подрум, приземје, 8 ката и потпокрив и има 112 
стана. Греењето е централно, обезбедено од компанијата БЕГ. Ладењето е 
обезбедено со климатизери. Становите се природно проветрувани. Објектот е 
со висок квалитет и е во добра состојба, вклучувајќи ги и инсталациите. 
Становите на интервјуираните сопственици се 36 m2 и 44 m2. 

РЕЗУЛТАТИ: 
Комфор, генерално: 67% од интервјуираните станари изјавија дека 

можат да го контролираат комфорот во внатрешноста. 

Квалитет на воздухот внатре: 100% се задоволни од квалитетот на 
воздухот, го чувствуваат како свеж и 33% како сув. Движење на воздухот, 
додека се затворени вратите и прозорците, е пријавено од 100% од станарите.  

Термички комфор во зима: Зградата АГ е со енергетска класа „А“, со 
номинална побарувачка на топлинска енергија qH,nd = 21,54 kWh/m2 годишно. 
Пресметката одговара на 20°C внатрешна температура во зима и 0,5 °С измени 
на воздух во еден час, како што е регулирано. Според проектната 
документација, финалната енергија потребна за греење е 24,76 kWh/m2 

годишно. Просечната пријавена температура внатре во зима е 23°C. Анализата 
на сметките за греење покажува дека финалната енергија за греење одговара 
на температура од 25 °C и 1,3 размени на воздух на час или соодветна 
комбинација на температура и природна вентилација. 67% од интервјуираните 
станари сметаат дека температурата во зима е удобна, додека 33% дека е 
премногу висока. 

Термички комфор во лето: Просечната температура во становите, во 
текот на летото, поради ладењето, е 24°C, што е помалку од препорачаните за 
здравјето 26°C. Ладењето е просечно 6 часа/ден во летните месеци. Сите 
интервјуирани станари поседуваат ролетни на прозорците за во лето и 
климатизери за ладење. 

Звучен комфор: 67% се чувствителни на бучава. 100% не се вознеми-
рени од надворешна бучава и 67% од шумот во позадина.  

Светлосен комфор: 100% изјавија дека има недостиг на природна 
светлина. Сите интервјуирани имаат ролетни на прозорците за заштита од 
летната светлина и топлина. 67% изјавија дека светлината во заедничките 
простории е средна. 67% се задоволни од светлината во своите стано-
ви/дневни соби. 

Светслосниот комфор е просечен имајќи предвид дека сите изјавија 
дека има недостиг од природна светлина. 

Вентилација: 67% не ја контролираат природната вентилација и не ги 
отвораат прозорците во текот на ноќта. Сите интервјуирани сушат облека во 
станот. 67% проветруваат повеќе од три пати на ден. 67% проветруваат со 
подотворени прозорци. 

Трошоци: Трошоците за греење се околу 1.117 ден. (18 €) месечно по 
стан. Трошоците за електрична енергија се во просек 725 ден. (11,8 €) месечно 
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по стан, 12 месеци. 67% од испитаните станари изјавија дека можат да влијаат 
на трошоците. 67% од станарите сметаат дека трошоците за електрична 
енергија не се високи и 100% од станарите сметаат дека трошоците за греење 
се ниски. 

Подетално анализирани резултати од прашалниците 

1.  Колку време престојувате во зградата? 
(Часови: > 1; 1–2; 3–4; 5–6; 7–8; > 8) 

67% интервјуирани станари изјавија дека поми-
нуваат повеќе од 8 часа во зградата и 33% помеѓу 
5–6 часа. 

2.  Дали квалитетот на воздухот има 
негативен ефект врз вашата 
работа/живеење? 

100% интервјуираните жители изјавија дека ква-
литетот на воздухот внатре нема негативен ефект 
врз работата/живеењето. 

3.  Дали го чувствувате воздухот како свеж 
или застоен? 

100% од интервјуираните жители изјавиле дека го 
чувствуваат воздухот како свеж. 

4.  Дали го чувствувате воздухот како влажен 
или сув? 

33% го чувствуваат воздухот како сув, а 67% не 
знаат. 

5.  Дали чувствувате движење на воздухот? 100% чувствуваат движење на воздухот во стано-
вите. 

6.  Дали имате контрола над вентилацијата? 67% не ја контролираат вентилацијата. 

7.  Која е температурата на затворен простор 
во зимно време? 

Просечната внатрешна температура во зима е 
23°C. Максималната пријавена температура е 
26°C, минималната 20°C. 

8.  Дали температурата има негативен ефект 
врз вашата работа/живеење? 

100% изјавија дека воздухот одвнатре нема нега-
тивен ефект врз нивното живеење. 

9.  Дали температурата во зима е премногу 
висока или премногу ниска? 

67% изјавија дека температурата во зима е удоб-
на, а 33% дека е премногу висока. 

10.  Дали нарушувањето на мирот од бучава 
има негативен ефект врз вашата 
работа/живот? 

67% изјавија дека чувствуваат нарушување на 
мирот од бучава, а 33% не чувствуваат. 

11.  Дали има значително нарушување на 
мирот од бучава надвор од просторот со 
затворени прозорци?? 

100% изјавија дека не се вознемирено од бучава 
надвор. 

12.  Дали има значително нарушување на 
мирот од шумови во позадина? 

67% не чувствуваат значително нарушување на 
мирот од шумови во позадина. 

13.  Кое е нивото на светлина во заеднички 
простории, ходници и др (ниско, средно, 
високо)? 

67% изјавија дека нивото на светлина во заеднич-
ки простории е средно, а 33% ниско. 

14.  Дали квалитетот на светлината во 
дневната соба има негативен ефект врз 
вас? 

67% изјавија дека светлината во нивната дневна 
соба нема негативен ефект врз нив, 33% одгово-
рија со ДА. 

15.  Дали има премногу или премалку 
природна светлина? 

100 % изјавија дека има премалку природна свет-
лина во становите. 

16.  Дали користите ролетни за ефикасна 
контрола на природната светлина? 

100% имаат ролетни на прозорците/балконските 
врати. 

17.  Дали ја сушите облеката внатре во 
станот? 

100% сушат облека внатре. 

18.  Како го проветрувате вашиот стан: а) 
постојано подотворен прозорец; б) широко 

33% природно го проветруваат станот со широкo 
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отворени прозорци од време на време? отворени прозорци и 67% со подотворен прозо-
рец. 

19.  Колку пати го проветрувате домот? 67% проветруваат повеќе од 3 пати на ден и 33% 
проветруваат 3 пати на ден . 

20.  Дали вашите прозорци остануваат 
отворени во текот на ноќта? 

67% изјавија дека прозорците не остануваат отво-
рени во текот на ноќта. 

21.  Колкава е температурата на воздухот во 
текот на летото кога системот за ладење е 
вклучен? 

Просечната внатрешна температура во лето е 
22,7°C Максимална пријавена температура е 
26°C, минимална 20°C. 

22.  Колку часови на ден вашиот систем за 
ладење е вклучен во текот на летото? 

Системот за ладење е вклучен во просек 5 часа на 
ден: максимално 4 часа, минимално 1 час. 

23.  Дали сметате дека трошоците за 
електрична енергија се високи? 

67% сметаат дека трошоците за електрична енер-
гија не се високи. 

24.  Колку плаќате за електрична енергија 
месечно? 

Просечно 1.117 ден. (18 €)/за стан месечно или 
347 ден. (5,6 €)/m2 годишно. 

25.  Дали сметате дека трошоците за греење 
се високи? 

100% сметаат дека трошоците за греење не се 
високи. 

26.  Колку плаќате за греење месечно? Просечно 725 ден. (11,8€)/стан месечно или 
242 ден. (3,9 €)/m2 годишно. 

27.  Дали мислите дека можете да влијаете врз 
вашите трошоци? 

67% изјавија дека можат да влијаат врз трошоци-
те. 

28.  Дали мислите дека можете да влијаете врз 
вашата удобност? 

67% изјавија дека можат да влијаат врз удобноста 
на живеење. 

 

2.4. Студија на случај 3 - Зграда АН 

Зградата АН е завршена во 2018 година. Зградата е со загреван простор 
од 8.310 m2, се состои од приземје, 9 ката и потпокрив, со 330 станa. Греењето 
е централно, обезбедено од компанијата БЕГ. Ладењето е обезбедено со 
климатизери. Становите се природно проветрувани. Објектот е со висок 
квалитет и е во добра состојба, вклучувајќи ги и инсталациите. Становите на 
интервјуираните сопственици се со 41 m2, 42 m2 и 72 m2. 

Резултати: 
Комфор, генерално: Сите интервјуирани станари изјавија дека можат 

да го контролираат комфорот во внатрешноста. 

Квалитет на воздухот внатре: 67% се задоволни од квалитетот на 
воздухот и изјавија дека е свеж. Во однос на влажноста, мнозинството не може 
да оцени, а 33% сметаат дека воздухот е сув. Движење на воздухот, додека се 
затворени вратите и прозорците, е пријавено од 67% од станарите. 

Термички комфор во зима: Зградата АН е со енергетска класа „А“, со 
номинална побарувачка на топлинска енергија qH,nd = 22,44 kWh/m2 годишно. 
Пресметаната финална енергија за греење е 26,40 kWh/m2 годишно. 
Пресметката одговара на 20°C внатрешна температура во зима и 0,5°C измени 
на воздух во еден час, како што е регулирано. Анализата на сметките за греење 
покажува дека финалната енергија за греење одговара на температура од 
27°C, просечната пријавена вредност, и 1,5°C измени на воздух на час или 
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соодветна комбинација на температура и природна вентилација. Сите се 
задоволни од термичкиот комфор во зима со просечни 27°C внатре. 

Термички комфор во лето: Просечната температура во становите, во 
текот на летото, поради ладењето со климатизери, е 24°C што е помалку од 
препорачаните за здравјето 26°C. Ладењето е просечно 2,7 часа/ден во лето. 
Сите интервјуирани станари поседуваат ролетни на прозорците. 

Звучен комфор: Поголемиот дел е задоволен и од звучниот комфор. 
67% не се вознемирени од надворешната бучава и од шумот во позадина. 

Светслосен комфор: 100% од интервјуираните сметаат дека 
осветлувањето во заедничките простории е средно. 67% се задоволни од 
светлината во своите станови/дневни соби. 67% изјавија дека има недостиг на 
природна светлина, но 33% изјавија дека има премногу. Сите интервјуирани 
имаат ролетни на прозорците за заштита од летната светлина и топлина. 

Вентилација: 100% не ја контролираат природната вентилација и не ги 
отвораат прозорците во текот на ноќта. Сите интервјуирани сушат облека во 
станот. 67% проветруваат повеќе од три пати на ден. 67% проветруваат со 
подотворени прозорци. 

Трошоци: Трошоците за електрична енергија се во просек 1.000 – 3.000 
ден. (16,2 – 48,6 евра) по стан. Трошоците за греење се околу 785 – 1.400 ден 
(12,7 – 22,7 евра) по стан, 12 месеци. 33% од станарите изјавија дека 
трошоците за електрична енергија се високи. 100% од станарите сметаат дека 
трошоците за греење не се високи. Сите анкетирани станари изјавија дека 
можат да влијаат на трошоците. 

Подетално анализирани резултати од прашалниците 

1.  Колку време престојувате во зградата? 
 (Часови: > 1; 1–2; 3–4; 5–6; 7–8; > 8) 

33% од интервјуираните станари изјавија 
дека поминуваат повеќе од 8 часа во зграда-
та, 34% помеѓу 7–8 часа и 33% помеѓу 5–6 
часа. 

2.  Дали квалитетот на воздухот има негативен 
ефект врз вашата работа/живеење? 

67% од интервјуираните жители изјавија 
дека квалитетот на воздухот внатре нема 
негативен ефект врз работата/живеењето. 

3.  Дали го чувствувате воздухот како свеж  
или застоен? 

67% изјавија дека чувствуваат дека воздухот 
е свеж, 33% како застоен. 

4.  Дали го чувствувате воздухот како влажен 
или сув? 

33% го чувствуваат воздухот како сув, а 67% 
не знаат. 

5.  Дали чувствувате движење на воздухот? 67% чувствуваат движење на воздухот во 
становите. 

6.  Дали имате контрола над вентилацијата? 100% не ја контролираат вентилацијата. 

7.  Каква е температурата на затворен простор 
во зимно време? 

Просечната внатрешна температура во зима 
е 27,5°C,  33% не знаат. 

8.  Дали температурата има негативен ефект 
врз вашата работа / живеење? 

67% изјавија дека темпаратурата внатре 
нема негативен ефект врз нивното живеење. 
33% не знаат. 
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9.  Дали температурата во зима е премногу 
висока или премногу ниска 

100% изјавија дека температурата во зима е 
удобна. 

10.  Дали нарушувањето на мирот од бучава 
има негативен ефект врз вашата работа / 
живот 

67% изјавија дека не чувствуваат нарушува-
ње на мирот од бучава, 33% дека чувствува-
ат. 

11.  Дали има значително нарушување на мирот  
од бучава надвор од просторот при 
затворени прозорци? 

67% изјавија дека не се вознемирени од 
бучава надвор, а 33% да. 

12.  Дали има значително нарушување на 
мирот од шумови во позадина? 

67% не чувствуваат значително нарушување 
на мирот од шумови во позадина. 

13.  Кое е нивото на светлина во заедничките 
простории, ходници и др. (ниско, средно, 
високо)? 

100% изјавија дека нивото на светлина во 
заедничките простории е средно. 

14.  Дали квалитетот на светлината во 
дневната соба има негативен ефект врз 
вас? 

67% изјавија дека светлината во нивната 
дневна соба нема негативен ефект врз нив, 
а 33% не знаат. 

15.  Дали има премногу или премалку природна 
светлина? 

67% изјавија дека има премалку природна 
светлина во становите, а 33% премногу. 

16.  Дали користите ролетни за ефикасна 
контрола на природната светлина? 

100% имаат ролетни на прозорците / балкон-
ските врати. 

17.  Дали ја сушите облеката внатре во станот? 100% сушат облека внатре. 

18.  Како го проветрувате вашиот стан:  
а) постојано подотворен прозорец;  
б) широко отворени прозорци од време на 
време? 

33% природно го проветруваат станот со 
широко отворени прозорци и 67% со 
подотворен прозорец. 

19.  Колку пати го проветрувате домот? 67% проветруваат повеќе од 3 пати на ден и 
33% проветруваат 3 пати на ден . 

20.  Дали вашите прозорци остануваат 
отворени во текот на ноќта? 

100% изјавија дека прозорците не остану-
ваат отворени во текот на ноќта. 

21.  Кокава е температурата на воздухот во 
текот на летото кога системот за ладење е 
вклучен? 

Просечната внатрешна температура во лето 
е 22°C. 67% не знаат. 

22.  Колку часови на ден вашиот систем за 
ладење е вклучен во текот на летото? 

Системот за ладење е вклучен во просек 2,7 
°C без голема разлика меѓу интервјуираните. 

23.  Дали сметате дека трошоците за 
електрична енергија се високи? 

67% сметаат дека трошоците за електрична 
енергија се ниски, 33% високи. 

24.  Колку плаќате за електрична енергија 
месечно? 

Просечно 1.667ден (27€)/за стан месечно 
или 129ден (2,1€)/m2 годишно. 

25.  Дали сметате дека трошоците за греење 
се високи? 

100% не сметаат дека трошоците за греење 
се високи. 

26.  Колку плаќате за греење месечно? Просечно 995 ден (16,2 €)/за стан месечно, 
или 231 ден. (3,7 €)/m2 годишно. 

27.  Дали мислите дека можете да влијаете  
врз вашите трошоци? 

100% изјавија дека можат да влијаат врз 
трошоците. 

28.  Дали мислите дека можете да влијаете  
врз вашата удобност? 

100% изјавија дека можат да влијаат врз 
удобноста на живеење. 
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2.5. Студија на случај 4 – Зграда СК 

Зградата СК е завршена во 2016 година. Зградата е со загреан простор 
од 2.263 m2, се состои од приземје и 3 ката, со 22 стана. Греењето и ладењето 
е со топлински пумпи и вентилацијата е природна. Зградата е добро зачувана. 
Становите на интервјуираните сопственици се со површина од 72 m2, 77 m2, 78 
m2, 120 m2 и 185 m2. 

РЕЗУЛТАТИ: 
Комфор, генерално: Сите интервјуирани станари изјавија дека можат 

да го контролираат комфорот во внатрешноста.  

Квалитет на воздухот внатре: 67% се задоволни од квалитетот на 
воздухот и 78% изјавија дека е свеж. 44% сметаат дека воздухот е сув, 44% не 
можат да го проценат, а 12% чувствуваат дека воздухот е влажен. Движење на 
воздухот, додека се затворени вратите и прозорците, е пријавено од 67% од 
станарите.  

Термички комфор во зима: Енергетската класа на зградата е „Б“, со 
номинална побарувачка на топлинска енергија qH,nd = 47,83 kWh/m2 годишно. 
Пресметаната енергија потребна за греење, добиена со топлински пумпи е 
21,23 kWh/m2 годишно, што одговара на 20°C внатрешна температура и 0,5°C 
измени на воздух на час, како што е регулирано. Анализата на сметките 
покажува дека финалната енергија за греење одговара на температура од 
21°C, просечната пријавена вредност, и 1,3°C измени на воздух на час или 
соодветна комбинација на температура и природна вентилација. 67% се 
задоволни од термичкиот комфор во зима со просечни 21°C внатре, а 33% 
изјавуваат дека температурата е премногу ниска.  

Термички комфор во лето: Просечната температура во становите, во 
текот на летото, поради ладењето со климатизери, е 20°C што е помалку од 
препорачаните за здравјето 26°C. Ладењето е просечно 5 часа/ден во лето. 
89% од интервјуираните станари поседуваат ролетни на прозорците. 

Звучен комфор: 89% од интервјуираните се задоволни и од звучениот 
комфор. 44% ги вознемирува шумот во позадина.  

Светлосен комфор: 11% изјавија дека има недостиг на природна 
светлина, но 89% изјавиле дека има премногу. 100% од интервјуираните сме-
таат дека светлината во заедничките простории е средна. 78% се задоволни 
од светлината во своите станови/дневни соби. 89% од интервјуираните имаат 
ролетни на прозорците за заштита од летната светлина и топлина. 

Вентилација: 44% сметаат дека воздухот е сув, 22% влажен, а 44% не 
знааат. 67% не ги отвораат прозорите во текот на ноќта. 22% од 
интервјуираните сушат облека во станот. 44% проветруваат 3 и повеќе пати на 
ден. 22% проветруваат со подотворени прозорци. 56% од нив не ја 
контролираат вентилацијата. 

Трошоци: 56% од интервјуираните станари сметаат дека сметките за 
електрична енергија се високи, но во нив се вклучени и трошоците за системот 
за греење. Трошоците за електрична енергија се во просек 4.556 ден. (74 евра) 
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месечно по стан, 12 месеци. Трошоците за греење се околу 2.944 ден. (47,7 €) 
месечно по стан. Трошоците за греење и електрична енергија се во една 
сметка затоа што греењето е со топлински пумпи. 67% од анкетираните 
станари изјавија дека можат да влијаат на трошоците. 

Подетално анализирани резултати од прашалниците 

1.  Колку време престојувате во зградата? 
(Часови: > 1: 1–2; 3–4; 5–6; 7–8; > 8) 

67% од интервјуираните станари изјавија дека по-
минуваат повеќе од 8 часа во зградата и 33% помеѓу 
7–8 часа. 

2.  Дали квалитетот на воздухот има негативен 
ефект врз вашата работа/живеење? 

67% од интервјуираните жители изјавија дека ква-
литетот на воздухот внатре нема негативен ефект 
врз работата/живеењето. 

3.  Дали го чувствувате воздухот како свеж или 
застоен? 

78% од интервјуираните изјавија дека чувствуваат 
дека воздухот е свеж. 

4.  Дали го чувствувате воздухот како влажен 
или сув? 

44% го чувствуваат воздухот како сув, 12% како 
влажен и 44% не знаат. 

5.  Дали чувствувате движење на воздухот? 67% чувствуваат движење на воздухот во станот. 

6.  Дали имате контрола над вентилацијата? 56% не ја контролираат вентилацијата. 

7.  Колкава е температурата во затворениот 
простор во зимно време? 

Просечната внатрешна температура во зима е 21°C. 
Максимална пријавена температура е 25°C, мини-
малната 18°C. 

8.  Дали температурата има негативен ефект 
врз вашата работа/живеење? 

1% изјавија дека температурата внатре нема нега-
тивен ефект врз нивното живеење, 22% одговорија 
со ДА и 77% не знаат. 

9.  Дали температурата во зима е премногу 
висока или премногу ниска? 

67% изјавија дека температурата во зима е удобна и 
33% дека е премногу ниска. 

10.  Дали нарушувањето на мирот од бучава има 
негативен ефект врз вашата работа/живот? 

89% изјавија дека не чувствуваат нарушување на 
мирот од бучава. 11% чувствуваат. 

11.  Дали има значително нарушување  
на мирот од бучава надвор од просторот со 
затворени прозорци? 

89% изјавија дека не се вознемирени од бучава 
надвор, а 11% дека се. 

12.  Дали има значително нарушување на мирот 
од шумови во позадина? 

44% не чувствуваат значително нарушување на ми-
рот од шумови во позадина. 

13.  Кое е нивото на светлина во заедничките 
простории, ходници и др. (ниско, средно, 
високо)? 

100% изјавија дека нивото на светлина во заеднич-
ките простории е средно. 

14.  Дали квалитетот на светлината во дневната 
соба има негативен ефект врз вас? 

78% изјавија дека светлината во нивната дневна соба 
нема негативен ефект врз нив, а 22% не се сигурни. 

15.  Дали има премногу или премалку природна 
светлина? 

11 % изјавија дека има премалку природна 
светлина во становите, а 89% чувствуваат дека има 
премногу. 

16.  Дали користите ролетни за ефикасна 
контрола на природната светлина? 

89% имаат ролетни на прозорците/балконските 
врати. 

17.  Дали ја сушите облеката внатре во станот? 56% сушат облека во сушилница , 22% внатре, а 
22% надвор. 

18.  Како го проветрувате вашиот стан: а) 
постојано подотворен прозорец; б) широко 
отворени прозорци од време на време? 

78% природно го проветруваат станот со широко 
отворени прозорци, а 22% со подотворен прозорец. 

19.  Колку пати го проветрувате домот? 44% проветруваат повеќе од 3 пати на ден, 44% 
проветруваат 3 пати на ден и 12% 2 пати на ден. 

20.  Дали вашите прозорци остануваат отворени 
во текот на ноќта? 

67% изјавија дека прозорците не остануваат 
отворени во текот на ноќта. 

21.  Колкава е температурата на воздухот во 
текот на летото кога системот за ладење е 
вклучен? 

Просечната внатрешна температура во лето е 20°C. 
Максимална пријавена температура е 24°C, 
минимална 16°C. 

22.  Колку часови на ден вашиот систем за 
ладење е вклучен во текот на летото? 

Во просек, системот за ладење е вклучен 5 часа на 
ден: максимално 12 часа, минимално 2 часа. 

23.  Дали сметате дека трошоците за електрична 
енергија се високи? 

56% ги сметаат трошоците за електрична енергија 
како високи. 

24.  Колку плаќате за електрична енергија Во просек 4.556 ден. (74 €)/за стан месечно или 450 
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месечно? ден. (7,3 €)/m2 годишно. 

25.  Дали сметате дека трошоците за греење се 
високи? 

67% не сметаат дека трошоците за греење се 
високи. 

26.  Колку плаќате за греење месечно? Просечно 2.944 ден (47,7 €)/за стан месечно или 
148 ден. (2,3 €)/m2 годишно. 

27.  Дали мислите дека можете да влијаете врз 
вашите трошоци? 

67% изјавија дека можат да влијаат врз трошоците. 

28.  Дали мислите дека можете да влијаете врз 
вашата удобност? 

100% изјавија дека можат да влијаат врз удобноста 
на живеење. 

 

2.6. Дискусија за сумирани податоци 

Дискусијата се однесува на сумираните податоци за сите четири згради, 
како основа за препораките и заклучокот што следат, заснована врз 
податоците и согледувањата собрани за ЕГК евалуација. 

Комфор, генерално: 68,4% од сите интервјуирани станари изјавија дека 
можат да го контролираат комфора во внатрешноста. Тоа значи дека 
станарите се свесни како да постигнат удобни услови за живеење, но 
мнозинството, 63,2%, не ја контролира природната вентилација.  

Квалитет на воздухот внатре: Поголемиот дел од станарите во 
четирите згради се задоволни од квалитетот на воздухот внатре. Во однос на 
влажноста, само 5,3% изјавија дека воздухот е влажен, и покрај фактот што 
мнозинството станари објаснија дека ја сушат облеката внатре. Ова може да 
се објасни со повисока внатрешна температура во зима, добра изолација 
(анализирани се релативно нови згради) и доволно природна вентилација што 
спречува појава на мувла. 47,4% изјавија дека чувствуваат движење на 
воздухот, струење, што може да биде резултат на слабости во изолацијата на 
топлинските мостови, особено околу прозорците, во контакт со различни 
материјали и на местата каде се менува геометријата. 

Дали квалитетот ча воздухот има негативен ефект врз 
вашата работа / живеење? 

не 73,7% 

Дали го чувствувате воздухот како свеж или застоен? свеж 78,9% 

Дали го чувствувате воздухот како вдажен или сув? 

сув 47,4% 

влажен 5,3% 

не знаат 47,4% 

Дали чувствувате движење на воздухот? да 47,4% 

 
Термички комфор во зима: За 68,4% внатрешните температури се 

повисоки од регулираните, особено во зградите АС, АГ и АН, кои се поврзани 
со централно греење. Но, повеќето од станарите изјавија дека температурите 
се удобни. 26,3% од станарите во овие згради сметаат дека температурите се 
премногу високи, дури се пријавени и температури од 30°C. Во зградата СК, 
загревана со топлински пумпи, каде станарите имаат подобра контрола над 
температурите и режимот на работа, температурите се пониски, дури во некои 
случаи се пријавени температури пониски од 20 ° C. 
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Која е внатрешната температурата? >20°С 68,4% 

Дали температурата има негативен ефект врз вашата работа / 
живеење? не 73,7% 

Дали температурата во зима е премногу висока или премногу 
ниска? 

удобна 78,9% 

превисока 26,3% 

 
Термички комфор во лето: Летниот режим покажува во 73,7% тем-

ператури пониски од препорачаната здрава температура од 26 °C што може да 
се објасни со недоволна информираност од оваа област.  

Која е температурата на воздухот во текот на летото кога системот за ладење 
е ВКЛУЧЕН? <26°С 73,7% 

Колку часови на ден вашиот сисгем за ладење е ВКЛУЧЕН во текотна летото? >4 часа 42,1% 

Звучен комфор: Резултатите од анализата на звучниот комфор се 
малку изненадувачки. Се очекуваше дека станарите ќе покажат незадоволство 
од звучениот комфор, но над 57% не пријавија вознемирувања. 

Дали нарушувањето на мирот од бучава има негативен ефект врз вашата 
работа /живот? не 68,4% 

Дали има значително нарушување на миротод бучава надвород просторот со 
затворени прозири.? не 78,9% 

Дали има значително нарушување на миротод шумови во позадина? не 57,9% 

Светлосен комфор: Најзначајниот наод е дека во зградите АС, АГ и АН 
станарите не се задоволни од количеството природна светлина во становите. 
Во зградата СК, станарите се жалат на премногу светлина.  

Кое е нивото на светлина во заеднички простории, ходници и др (ниско, 
средно, високо)? средно 94,7% 

Дали квалитетот на светлината во дневната соба има негативен ефект 
врз вас? не 73,7% 

Дали има премногу или премалку природна светлина? 
премалку 47,4% 

премногу 52,6% 

Дали користите ролетни за ефикасна контрола на природната светлина? да 94,7% 

 
 

Вентилација: 57,9% од станарите ја сушат облеката во становите. Овој 
процент треба да биде поголем, но станарите во Зградата СК имаат поголеми 
станови и имаат сушари кои го намалуваат овој резултат. Според сметките и 
испорачаната финална енергија во становите, природната вентилација е 
поголема, надминувајќи ги препорачаните (0,4 – 0,5) измени на воздух на час. 
Особено во зградите со централно греење, неколку од интервјуираните 
станари изјавија дека постојано држат подотворени прозорци. 
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Дали сушите облеката внатре во станот? да 57,9% 

Како го проветрувате вашиотстан:  
а) постојано подотворен прозорец;  
б) широко отворени прозорци од време на време? 

подотворен 36,8% 

Колку пати го проветрувате домот? 
> 3 пати 42,1% 

3 пати 26,3% 

Дали вашите прозорци остануваат отворени во текот ча ноќта? не 78,9% 

 
Трошоците: Мнозинството од анкетираните станари сметаат дека 

трошоците за електрична енергија (73,7%) и трошоците за греење (68,4%) не 
се високи. Само во зградата СК што е со топлински пумпи, 56% сметаат дека 
се високи трошоците за електрична енергија. Причината би можела да биде 
што становите во оваа зграда се поголеми и тоа што сметките за електрична 
енергија ги вклучуваат трошоците за греење, што можеби се игнорира во 
моментот. Трошоците за греење во зградите може да се намалат за најмалку 
30%, доколку системите за греење соодветно се дизајнираат и избалансираат, 
како што е регулирано.  

 

Дали сушите облеката внатре во станот? да 57,9% 

Како го проветрувате вашиот стан:  
а) постојано подотворен прозорец;  
б) широко отворени прозорци од време на време? 

подотворен 36,8% 

Колку пати го проветрувате домот? 
> 3 пати 42,1% 

3 пати 26,3% 

Дали вашите прозорци остануваат отворени во текот на ноќта? не 78,9% 

 

2.7. Препораки 

Инвеститори и градежни компании 

 Да се воспостави рамнотежа помеѓу трошоците и квалитетот, да се 
ангажира тим за дизајн, особено машински инженери кои ќе дизајнираат 
според постојното законодавство за енергетска ефикасност, избег-
нувајќи предимензионирање на инсталациите за греење. 

 Да се користи енергетска ефикасност за брендирање на нивните згради. 

 Да се ангажираат добро образовани инженери и работници за зголе-
мување на квалитетот на градбата. 

Проектанти 

 Да се инвестира во знаење за енергетска ефикасност, особено во 
справувањето со топлинските мостови. 
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 Да се инсистира, во фазата на проектирање, употреба на комплемен-
тарни материјали (на пр. кај фасадите) со добар квалитет за да се 
избегнат проблемите при градењето и одржувањето. 

 Да се подобри проектирањето според анкетите од станарите, особено 
да се обрне внимание на природната светлина во становите. 

 Да се охрабрува проектирањето на енергетски ефикасни одржливи 
згради базирано врз анкетирањето на станарите од енергетски ефи-
касните згради, коишто го изразуваат задоволството од живеењето во 
вакви згради и немаат сериозни поплаки. 

 Да се внимава на оптимална светлина во ходниците и во заедничките 
простории. 

 Да се охрабри проектирањето на системи за греење со топлински пумпи 
и воведување ОИЕ на самото место. 

 Да се поттикне истрајноста во проектирање на модерни, одржливи 
згради. 

Станари 

 Да се инсистира компаниите одговорни за испорака на топлинска 
енергија да ги балансираат системите за централно греење во зградите 
и да се избегнуваат прегревања коишто предизвикуваат поголема 
вентилација, поголема потрошувачка на енергија и повисоки трошоци за 
греење. 

 Да се води сметка температурите во лето, при употреба на климатизери, 
да бидат над 25°C, од здравствени причини и поради потрошувачката на 
енергијата /трошоците. 

 Да се води сметка за.редовна вентилација, но да се избегнува 
хипервентилација со подотворени прозорци. 

 Да се биде свесен за придобивките од регулирање на температурата 
преку термостатски или регулирани вентили на радијаторiтe. 

 Да се води грижа и да се биде свесен за лошото влијание и последиците 
од влажноста на воздухот. 

 
Локални и национални власти 

 Да се администрира подобро документацијата и да се овозможи полесен 
пристап до документите за енергетска ефикасност (енергетски 
сертификати и изјави за усогласеност). 

 Да се најдат стимулации и да се охрабрат инвеститорите за градење 
енергетски ефикасни згради кои се одржливи. 

 Да се води грижа за спроведување на законската регулатива при 
проектирање и изградба на енергетски ефикасни и одржливи згради. 
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ГЛАВНИ ПРЕПОРАКИ 

1. Инвеститорите, изведувачите и проектантите треба да инвестираат во 
надградба на своите знаења од областа на енергетската ефикасност, особено 
во намалувањето на влијанието на термичките мостови (околу прозорците и 
балконските врати, во контакт со различни материјали со термичка обвивка и 
на местата каде геометријата се менува како што се еркерите), демонстрирано 
како чувство на движење на воздухот (струење) додека се затворени вратите 
и прозорците. Да се спроведуваат методи за тестирање на истекувањето на 
воздухот низ прозорците и другите отвори. 

2. Инвеститорите и проектантите треба да се фокусираат на згради со 
ОИЕ за греење и ладење, како што се топлински пумпи и употреба на соларни 
колектори за вода или фотоволтаични системи. Ова е вистинскиот начин да се 
намали потрошувачката на енергија, да се зголеми вклученоста на станарите 
во контрола на трошоците за енергија и личниот комфор и да се намали 
емисијата на СО2. 

3. Станарите треба да бидат свесни за своето однесување во однос на 
комфорот и трошоците за енергија. Тие треба да се организираат и да бараат 
добавувачите на енергија да го намалат периодот на греење во текот на денот, 
а во некои околности и пониска температура во енергетски ефикасни згради 
кои имаат добра изолација и енергетски ефикасни прозорци. 

4. Институциите треба да понудуваат грантови или други стимулации за 
компании кои градат енергетски ефикасни згради, спроведуваат ОИЕ и имаат 
позитивна ЕГК. Тие треба да ја користат ЕГК во нови и стари згради кои се под 
нивна надлежност и резултатите да бидат вклучени во нивните општински 
програми за енергетска ефикасност, како релевантни и сигурни. 

 
 

ЗАКЛУЧОЦИ 

Општ заклучок е дека постои задоволство кај станарите од комфорот во 
испитаните згради. Тие не се жалат на трошоците за електрична енергија и 
греење. Станарите во зградите со централно греење се задоволни од 
прегреаните станови и прекумерно проветруваат, игнорирајќи го 
зголемувањето на потрошувачката на енергија. Компанијата што испорачува 
топлинска енергија не го балансира системот според регулативата за термички 
комфор.  

Станарите во зградата со топлински пумпи имаат помала температура 
во зима поради грижа за трошоците и регулирање на режимот на греење. 
Топлински пумпи и други ОИЕ треба да бидат охрабрувани. Температурите во 
лето се пониски од препорачаната здрава температура. Некои станари не 
можат да ги проценат условите на комфор и не можат да одговорат на сите 
прашања. Природната светлина треба да се подобри во становите. Звучниот 
комфор во анализираните згради изгледа задоволителен. Природната 
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вентилација треба да ја контролираат станарите. Термичките мостови треба 
да бидат подобро дизајнирани и минимизирани. Проектирањето и изградбата 
на згради треба да бидат поткрепени со наодите од евалуацијата на градбите 
во користење. ЕГК треба да биде вклучена во животниот циклус на зградите. 

 

ГЛАВНИ ЗАКЛУЧОЦИ 

1. Генерално, станарите се задоволни од комфорот во сите евалуирани 
енергетско ефикасни згради. ЕГК се спроведуваше на згради изградени од 
најдобрите компании во земјава и резултатите од ЕГК го докажаа нивниот 
квалитет. Две од зградите (АС и АН) имаат работници кои се сертифицирани 
во „BEET“. Резултатот на ЕГК, особено на термичкиот комфор во однос на 
конвекцијата (струењето) во становите, е за 30% подобар отколку во другите 
две згради, потврдувајќи го нивниот вложен напор во вештини за енергетска 
ефикасност. 

2. ЕГК е метод што треба да биде популаризиран и имплементиран во 
иднина. Особено е од интерес за добри компании, кои инвестирале во знаења 
и вештини на своите работници и кои се заинтересирани за градење згради со 
висок квалитет. ЕГК ги потврдува напорите за постигнување комфор во 
живеењето и им дава на компаниите поглед од друга перспектива, од перспек-
тивата на станарите, а исто така може да се користи како алатка за маркетинг. 

3. ЕГК значи да им се даде микрофонот на станарите. Преку ЕГК тие 
имаат алатка да побараат подобар комфор во животот и да ги намалат 
трошоците за енергија, особено во зградите со централно греење. Со ЕГК тие 
го прават видлив квалитетот на производите на градежните компании, 
зградите, од позиција на искуство на потрошувачот што е нешто ново и 
иновативно кај нас. 

4. ЕГК е алатка за секој вклучен субјект за постигнување добитна пози-
ција. 
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АНЕКС I:  
Методологија на евалуација на градба во користење 

 

1. Вовед 

Документот е развиен во согласност со активностите на проектот 
TRAINEE, чија цел е поголема вклученост на крајните корисници на зграда во 
процесот на мониторинг и донесување одлуки за перформансите на 
енергетската ефикасност на зградите. Приспособената методологија на 
Евалуацијата на градба во користење (ЕГК) овозможува обезбедување 
повратни информации за одредена зграда во периодот на користење. 
Иницијативите во прилог на ЕГК вклучуваат собирање податоци за употребата 
и искористувањето на енергијата и водата, како и спроведување анкети со 
корисниците на згради за да се утврди кои работи функционираат добро и што 
може да се подобри.  

Овој документ може да ви послужи вам како краен корисник на зграда 
како алатка за помош во дефинирање на потребите и приоритетите, за помалку 
или повеќе области идентификувани во овој документ. 

Вашиот избор може да биде: 

а) да направите основна проверка на вашата зграда преку прашалник за 
откривање потенцијални причини за постојниот јаз во енергетските 
перформанси; 

б) да направите проверка на вашиот однос како станар и да го смените 
однесувањето или да направите мала инвестиција за да го намалите 
јазот во енергетските перформанси и да го зголемите комфорот;  

в) да икористите оваа алатка во процесот на донесување одлука дали да 
нарачате енергетска контрола со подлабока анализа за причините за 
јазот во енергетските перформанси. 

Препорачливо е процените на ЕГК да се одвиваат повеќе од еднаш во 
текот на животниот век на една зграда, за да се утврди како перформансите се 
менуваат со времето. Активностите на ЕГК обично, ги спроведува трета страна 
за да обезбеди независна и непристрасна слика на перформансите. 

Методологијата е организирана како што следува: Делот 1 ја содржи 
релевантноста на ЕГК за јазот во енергетските перформанси; Во делот 2 е 
претставена општата структура на ЕГК; Во делот 3 се претпоставени 
постојните алатки за ЕГК. Делот 4 содржи предложена приспособена 
методологија за TRAINEE, Делот 5 содржи резиме на нацрт-извештај за ЕГК, а 
последниот дел ги претставува придобивките за сите вклучени страни и 
заклучок за спроведувањето. 
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1.1. Дефинирање на јазот во енергетските перформанси 

Дали знаевте дека според базата на податоци ‘RIBA CIBSE’ зградите 
имаат тенденција да трошат помеѓу 1,5 и 2,5 пати поголемо количество 
енергија од првично предвиденото од нивните проектанти? Јазот помеѓу 
предвидената и реалната потрошувачка на енергија во зградите се 
нарекува „јаз во енергетските перформанси“. Можни причини за овој јаз се: 
(1) грешки во градбата (вештините), (2) неправилно приспособување на 
опремата, (3) прекумерно поедноставување на моделите на симулација и (4) 
однесување на станарите. Општо е познато дека станарите влијаат врз 
потрошувачката на електрична и топлинска енергија во домаќинствата. 
Фокусот во оваа методлогија се точките (1), (3) и (4). 

Сепак, постојат само ограничени докази за ова и затоа е развиена оваа 
приспособена методологија за евалуација на користење на станбени згради. 

1.2. Што е евалуација на градба во користење? 

Евалуацијата на градба во користење (ЕГК) ги влече своите корени од 
Шкотска и САД и се користи во една или друга форма уште од 1960-тите. 
Прајзер и сор. ја дефинираат ЕГК како процес на евалуација на градби на 
систематски и ригорозен начин откако ќе бидат изградени и користени од 
станари некое време. 

Одржливите згради не се резултат на само еден начин на градење или 
комбинирање на неколку техники; мора да ја разбереме ефективноста на 
стратегиите за одржлив дизајн во однос на контекстот, климата, обемот, 
начинот на употреба, корисникот, клиентот и градот. ЕГК преку истражување 
на реалните перформанси може да открие зошто одредена техника 
функционира добро на еден проект, но не успева на друг, да укаже на секакво 
неправилно користење што може да ѝ наштети на животната средина, како и 
на социјалните и психолошките ефекти на зградата врз нејзините корисници. 
Ова ќе доведе до уште поуспешни проекти со високо ниво на комфор. Затоа 
новите изградени објекти постепено ќе се усовршуваат и ќе имаат подобри 
перформанси од оние што им претходат. 

Уникатен аспект на евалуацијата на градба во користење е тоа што 
генерира препораки засновани врз искуствата на сите засегнати страни во 
однос на ефектите од перформансите на зградите врз продуктивноста и 
благосостојбата.3 

Не постои прифатена унифицирана дефиниција за ЕГК, ниту пак постои 
стандардизиран метод за спроведување на ЕГК затоа што таа се фокусира на 
барањата на станарите од зграда, вклучувајќи здравје, безбедност, 
функционалност и ефикасност, психолошка удобност, естетски квалитет и 
задоволство. ЕГК е исто така комплексна поради фактот дека се развива 
повеќе кон ориентирани процени на планирање, програмирање и управување 
со капитални средства. 

                                                 
3Post-occupancy evaluation - Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Post-occupancy_evaluation 
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1.3. Односот помеѓу јазот во енергетските перформанси  

и евалуацијата на градба во користење  

Јазот во перформансите се состои од повеќекратни мали проблеми кои 
се јавуваат честопати во процесот на проектирање, градење и работење. 
Овој проблем се јавува дури во повеќе згради, така што со оваа методологија 
му обезбедуваме на корисникот алатка за процеси на одлучување за 
потребата од подлабока енергетска анализа. Оваа методологија е првиот 
чекор да се добие одговор на прашањето: Дали треба да се прави енергетска 
контрола на зградата? 

Спроведувањето на ЕГК претставено во овој документ трае приближно 
7 дена. Со него ќе добиете преглед на дејства што можеби ќе треба да се 
преземат. Ќе можете да добиете одговор на следниве прашања:  

– Дали има потреба од промена во однесувањето за да се намали јазот 
во енергетските перформанси? 

– Дали има потреба од мала инвестиција? 
– Дали треба помош од експерт кој ќе изврши енергетска контрола на 

зградата? 

Овој документ е наменет да се користи претежно од експерти и инвести-
тори. Методологијата за eвалуација на градба во користење е адаптирана со 
едноставни прашалници за корисниците на зградите, кои ќе се користат во он-
лајн алатката ,,Knowlеdge HUB“ достапна на вебстраницата на проектот. 

1.4. Користење на ЕГК за идентификација на јазот  
во енергетските перформанси 

Целта на ЕГК е „научената лекција“ од прегледот на завршените проекти 
да поттикне процес што ќе осигури примена на најдобрите практики во идните 
проекти. ЕГК се користи за тестирање на генерички и специфични аспекти на 
планирањето и проектирањето на зградите. ЕГК исто така го тестира 
влијанието на зградите врз станарите во однос на неколку параметри: здравје 
и безбедност, сигурност, квалитет и функции на животната средина во 
затворен простор (Зимерман и Мартин, 2001). 

ЕГК ѝ е од корист на градежната индустрија преку политиката на 
поддршка на упатствата за проектирање и планирање; за градежната 
индустрија обезбедува информации за перформансите на зградите во 
користење со квантифицирање на перцепцијата на станарите и физичките 
фактори на животната средина. ЕГК овозможува тестирање на нови концепти, 
утврдувајќи колку добро тие функционираат во населена зграда и овозможува 
идентификување и отстранување на проблеми во градбата како што се 
неконтролирани загуби, недостиг на циркулација на воздухот или негова лоша 
циркулација. ЕГК исто така помага во генерирање информации за донесување 
идни одлуки. 

Евалуацијата на градба во користење се употребува за подобрување на 
начините на кои зградите се користат, за поддршка на продуктивноста и 
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благосостојбата, како и за намалување на јазот во енергетските перформанси. 
Поточно, тоа е од корист при: 

 утврдување одговорност за квалитетот на зградата; 

 решавање проблеми настанати во текот на градењето/користењето (на 

пример промена на управувањето и нови начини на работа); 

 регулирање на градежните услуги за намалување на влијанието на 

зградата врз животната средина; 

 обезбедување подобро разбирање за управување со зградата, што 

резултира со подобри перформанси; 

 идентификување на начините за подобрување на перформансите и 

мотивација на заинтересираните за подобро управување со нивното 

животно опкружување; 

 посочување области каде што трошоците за одржување можат да се 

намалат или минимизираат. 

1.5. Кој може да ја користи ЕГК и има корист од неа? 

Во потрага да се разбере како се однесуваат зградите, заинтересирани-
те страни можат да имаат корист ако ја сметаат ЕГК за неразделен дел од 
процесот на градење. Многу често некои од вклучените страни не се свесни за 
моќта што може ЕГК да ја има за време на различните фази од животниот 
циклус на зградата. Кој всушност може да има корист од ЕГК и како? 

а) Станарите треба да имаат одговор на прашањата: „Зошто плаќам повеќе 
енергија отколку што е предвидено во сертификатот за енергетски карак-
теристики на зградата? Зошто има разлики помеѓу документи / серти-
фикати и нашите сметки? Што треба да направам за да имам подобар 
комфор и да ги намалам сметките за енергија?“ Тие треба и самите да си 
ги постават вистинските прашања: „Дали имаме комфор во животната 
средина и контрола врз условите на животната средина? Дали се одне-
суваме како што тоа го предвидуваат архитектите и инженерите? Колку 
чини ако не го правиме тоа? Доколку некоја организација или станарите 
не ја одржуваат средината погодна за вршење работа или живеење/пре-
стојување таму, кои се трошоците?”  

б) Архитектите и инженерите можат да научат од своите искуства ако го 
проверуваат редовно однесувањето на зградата според намената. 
Евалуациите можат да наложат подобри избори при проектирањето, но 
исто толку често тие можат да му понудат на клиентот вредни податоци. 
Тие можат подобро да го разберат однесувањето на станарите и да го 
искористат тоа за оптимизирање на системот за греење, осветлување 
или во друга област. 

в) Градежните компании/инвеститорите можат да имаат значителна при-
добивка од ЕГК како референтна точка за споредување на проекти или 
за следење проект во текот на времето. Тие можат да ги идентификуваат 
недостатоците во квалитетот на проектот, изградбата, материјалите и 
работната сила и нејзините вештини. Резултатите од ЕГК применувана 
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на различни згради можат да се споредат и да доведат до разбирање на 
функционирањето на градбата во користење и да откријат потреба од 
подобрување на енергетската ефикасност. 

Ова се вистинските прашања на кои ЕГК ќе им помогне на станарите да 
добијат одговори. Врз основа на одговорите добиени за некои од аспектите, 
можеме да ја откриеме целосната слика: зошто одредени начини на 
проектирање се успешни или не се успешни? Пристапот на комплексни методи 
коишто го комбинираат оценувањето на зградите и анкетирањето со лични 
интервјуа и отворени прашалници, даваат дополнителен увид кој не секогаш 
се добива само преку анкетирање. 

Најголемите придобивки од ЕГК се добиваат кога информациите се 
ставаат на располагање на што е можно поширока публика надвор од 
институцијата чија зграда е оценета, до секторот за образование и 
градежната индустрија. Информациите од малите и средни претпријатија 
можат да обезбедат не само увид во решавањето на проблемот туку и да 
обезбедат корисни податоци за референтните точки со кои може да се изврши 
споредба со другите проекти. Овој споделен ресурс за учење дава можност за 
подобрување на ефективноста на набавките при градење, каде секоја 
институција има пристап до знаења стекнати од многу повеќе градежни проекти 
отколку што некогаш би можела сама да ги заврши. 

ЕГК го охрабрува клиентот, проектантскиот тим и изведувачот да 
ги разгледаат сите прашања поврзани со перформансите на зградата 
отворено и холистички, дозволувајќи им време за дискусија и размислување. 
Дури и ако веќе се познати покренатите прашања, постои охрабрување да 
се разгледаат алтернативни решенија со поголема веројатност да се 
научи од грешки и така да се помогне во испораката на поодржливи згради 
во иднина. 

Овој холистички пристап за користење на резултатите од ЕГК може да 
демонстрира како знаењето стекнато од Евалуацијата на градба во користе-
њето може да се искористи за производство на поточни модели на енергетски 
перформанси и за намалување на јазот во енергетските перформанси. 

 

 

2. Општа структура на ЕГК 

 
Слика 1. Општа структура на ЕГК 

Пристап Фази Области на фокус  Методологија Период на ревизија 

Индикативни 

Истражувачки 

Дијагностички  

Планирање 

Постапување 

Примена   

Процес 

Функционални 
перформанси  

Технички 
перформанси  

Набљудување 

Интервјуа на целни групи 

Работилници 

Прашалници 

Мерење со референтни 
точки 

Оперативен  

Перформанси 

Стратешки  
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2.1. Пристап 

Методите опфаќаат 3 пристапи на ЕГК: индикативен пристап (инди-
цирање на главните јаки и слаби страни на перформансите на зградата), 
истражувачки пристап (евалуација на критериумите во функционалната 
програма на одредена установа, или упатства, стандарди за изведба и обја-
вена литература) и дијагностички пристап (корелација на физичките мерки на 
животната средина со субјективните мерки произлезени од одговорите на 
станарите). 

Индикативниот пристап дава брза слика на зградата. Тоа е генерален 
пристап каде што неколку интервјуа се комбинираат со прошетка низ зградата. 
Исто така, може да се циркулира краток, едноставен прашалник. Целта е да се 
истакнат главните јаки и слаби страни. Вредноста на ова е да се обезбедат 
корисни информации брзо, но исто така и да се формира основата за поде-
тална студија. 

Истражувачкиот пристап е потемелна истрага со поригорозни истра-
жувачки техники за изведување поробусни (цврсти) податоци. Во овој вид пре-
глед на репрезентативни примероци, на персоналот му се даваат прашалници 
поткрепени со проверки и интервјуа со целните групи, за да се поттикне 
добивањето на повеќе информации за проблемите идентификувани од 
одговорите во прашалникот. 

Длабок дијагностички пистап е многу темелна анализа која ги пов-
рзува податоците за физичките перформанси со одговорите на станарите. Со 
овој вид преглед оценувачите вршат анализа на системите поврзани со 
животната средина на зградата. Општо, ова вклучува: справување со квали-
тетот на воздухот, осветлување, употреба на енергија, греење, мерење на 
стапките на вентилација, температура, ниво на осветлување, емисија на CO2 и 
звучни перформанси. 

2.2. Фази 

2.2.1. Планирање 

Првата фаза – планирање, е утврдување прелиминарен план за работа, 
буџет и други ресурси. Во текот на оваа фаза постојат четири главни чекори 
што треба да се земат предвид: 

а) Цел (отпочнување, обем итн). 

б) Оправданост (развој на јасно разбирање на ЕГК, со сите процеси, 
потребни  информации, одговорности на клиентот итн.). 

в) Активности (предвидени активности – договор со клиент, избор на ниво 
на детали, идентификација на промените во структурата на зградата 
итн.). 

г) Ресурси (достапност на клучни експерти, градежна документација, итн.). 
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2.2.2. Постапување 

Во текот на втората фаза – постапување, се спроведуваат сите актив-
ности планирани во првата фаза. Една од главните задачи во оваа фаза е 
собирање и анализа на податоците, обезбедување квалитет на податоците, за 
време на собирањето на терен и следење на целиот процес. 

2.2.3. Примена 

Во третата фаза се известува за наодите, се извлекуваат заклучоци, се 
даваат препораки. Конечно, резултатите можат да бидат разгледани, но тие 
треба да бидат презентирани во организиран извештај со наоди, препораки и 
заклучоци. 

 

2.3. Области на фокус 

2.3.1. Процес  

Областа на фокус наречена процесот овозможува коментар за процена 
на проектот од неговото почнување до населување на зградата. Исто така дава 
коментар за сите прашања што ја отежнувале реализацијата на проектот. 

2.3.2. Функционални перформанси 

Функционалните перформанси ги наведуваат мерките што треба да се 
искористат за да се процени дали е постигната секоја од целите наведени во 
Извештајот од ЕГК – ова може да биде форма на табела и може да се 
искористи за да се даде коментар во врска со тоа како целокупниот дизајн на 
објектот се однесува кон функционалните и оперативни барања.  

2.3.3. Технички перформанси 

Техничките перформанси даваат коментари во врска со тоа како физич-
ките системи работат под нормални услови на работа (на пр. потрошувачка на 
енергија, осветлување, вентилација, акустика итн.) наспроти целите/намерите 
на проектот. Областа на фокусот на оваа евалуација е во безбедување 
коментар во врска со процедурите за одржување и дава коментар во врска со 
санацијата на дефектите. 

 

2.4. Методологија 

2.4.1. Набљудување 

Прошетка и набљудување. Во овој чекор се користи набљудување и 
рефлектирање на тоа како просторот функционира, како и неформални 
разговори со корисниците, за да се идентификуваат недостатоците. 
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Целна група: сопственици на згради, здруженијае на сопственици на домови, 

управувители на објекти 

2.4.2. Интервјуа со целни-групи 

Интервјуата со поединци се корисен начин за добивање многу специ-
фични, детални информации и подлабоко разбирање на конкретни проблеми. 
Тие се најдобри кога се помогнати од професионалец кој е во состојба да биде 
објективен. Иако треба да се има цел на интервјуто, често е најкорисно тоа да 
се спроведува како лабава агенда, дозволувајќи слободна дискусија, така што 
може за да се поставуваат прашања што можеби првично не се очевидни. 

Испитаниците треба внимателно да бидат избрани за да се обезбеди 
баланс на различни погледи. 

 
 

Општо, постојат два начина за спроведување интервјуа: структурирано 
интервју, во кое има многу специфични прашања, или полуструктурирано 
интервју во кое има агенда на прашања и теми, но кое дозволува дискусијата 
да се развие така што може да се идентифи-куваат прашања што сèуште не 
беа утврдени. 

Интервјуата треба да траат не повеќе од еден час и да им претходи 
посета на локацијата на зградата каде интервјуираниот престојува, земајќи 
белешки за какви било необични карактеристики на просторот кои можат да 
влијаат на согледувањата. Потоа интревјуто треба да му се даде на секој 
интервјуиран на увид. 

Предности

•Потребни се малку ресурси на персоналот.

•Може да се направи без никакво 
вклучување или непријатности за крајниот 
корисник.

•Може да обезбеди квантитативни 
податоци ако се соодветно формирани.

•Овозможува непристрасен поглед.

Недостатоци

•Методологијата може да бара несоодветна 
примена, на пример набљудувања во 
посебни периоди од денот.

•Споредбата може да биде тешка, освен ако 
на набљдувачот не му се даде методоло-
гија за примена.

•Набљудувањето не може да даде точни 
податоци.

Предности

•Детално истражување на проблемите.

• Може да се добие специфичен и детален 
увид.

• Таргетира многу специфични знаења.

• Полесно е да се организираат состаноци 
со поединци отколку со групи.

Недостатоци

• Специфичните мислења не мора да 
претставуваат широки погледи.

• Веројатен пристрасен одговор.

• Не можат да бидат референтни точки.

• Нема анонимност.
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Целна група: Станари 

Целните групи се добар начин за извлекување информации за низа 
теми. Честопати тие се корисен додаток на анкетниот прашалник, бидејќи 
нивните одговори ги идентификуваат клучните области на проблемот, затоа 
треба да се добијат квалитетни информации за проблемот да се разбере. 
Целните групи се користат за истражување или добивање информации за 
некои специфични прашања во градежништвото (на пр. фасада на зграда, 
одржување). 

Предности  Недостатоци 

• Време потребно за подготовка е пократко 
отколку за анкетен прашалник. 

• Вклучени се релативно малку луѓе. 

• Овозможено е детално решавање на 
специфичните прашања. 

• Интеракциите помеѓу присутните 
овозможуваат подлабок увид. 

• Флексибилност на покриеност; агендата 
дозволува прашањата да се истражуваат 
како што се наметнуваат. 

• Корисно за поттикнување прашања од 
пошироко значење од предвиденото со 
анкетниот прашалник. 

 • Потребна е стручна помош. 

• На квантитативните податоци им недости-
га статистичка строгост на анкетните пра-
шалници. 

• Пристрасност за оние кои присуствуваат – 
затоа изборот на учесниците е критичен. 

• Нема анонимност – може луѓето да бидат 
воздржани да го кажат своето мислење. 

 

Добра големина на целната група е 6 до 8 лица. Групите со оваа голе-
мина можат полесно да се контролираат и му овозможува на водителот на 
интервјуто во исто време од сите присутни да присобере широк спектар на 
мислења. 

Целна група: станари, инвеститори, луѓе од управуватели со објекти итн. 

2.4.3. Работилница  

Работилницата е корисна за дефинирање и истражување на широк 
спектар проблеми, а не само за дискутирање за тоа какви се. Работилниците 
за евалуација на градба во користење можат да бидат корисен начин да се 
истражат можни решенија на проблеми користејќи го употреба на групното 
искуство. Недостаток е тоа што можат да одземат многу време. 

Работилницата треба да трае најмалку половина ден и да има широка 
агенда што ќе го идентификува фокусот на секоја сесија. 

Целна група: станари, инвеститори, луѓе од управување со објекти итн. 

2.4.4. Прашалници 

Важно е да се разгледа дали се потребни стандардни или приспособени 
прашалници.  

a) Стандардните прашалници имаат предност во тоа што даваат можност 
да се соберат стандардни податоци за објектите. Придобивката е што 
можат да се одредат направите референтни вредности на згради или 
делови од згради за споредување. Стандарден прашалник кој е достапен 
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кај стручни консултантски услуги овозможува споредување на градежни 
проекти според различни репери . 

 

b) Приспособените прашалници овозможуваат поставување прашања 
специфични за зграда или институција. Сепак, можно е да се комбинираат 
двата пристапа и да се користи стандарден прашалник со дел кој е 
специфичен за дадени околности. 

2.4.5. Мерење според референтни точки 

Методологијата може да вклучува процена на седум различни области 
на изведба: 

 енергетска ефикасност; 

 ефикасност на користење на вода; 

 квалитет на воздухот во затворен простор; 

 осветлување и видливо опкружување; 

 акустика; 

 термички комфор; 

 карактеристики на фасадата на зграда. 
 

Клучни индикатори на изведбата што можат да се користат за мерење 
на јазот во ефикас-носта на енергијата се: 

1) Годишна потрошувачка на енергија на метар квадратен на внатрешен 
простор (гас, електрична енергија, екстра лесно масло итн). 

2) Употреба на енергија според видот на енергија и како вкупен збир на 
различни видови енергија (греење, ладење, санитарна топла вода, 
вентилација). 

3) Потрошувачка на енергија по квадратен метар на внатрешен простор, 
коригирана според временските услови. 

4) Нормализирана употреба на енергија според видот на енергија и како 
вкупен збир на различни видови енергија. 

Предности

•Генерираат детални квантитативни 
податоци од крајните корисници.

•Овозможуваат референтни точки за 
пер-форманси.

•Проблемите можат да бидат локално
опре-делени (т.е. каде во градбата
престојува анкетираниот).

•Се добива широко засновано 
мислење.

•Анонимноста може да е по избор.

•Овозможуваат компаративни 
истражувања за да се идентификуваат 
трендови и одговори за поправни 
активности.

Недостатоци

•Бараат стручно изработен проект.

•Бараат внимателна администрација за 
да се обезбеди одговор.

•Потребно му е време на персоналот за 
прашалникот подготви.

•Потребни се вештини за анализирање 
и интерпретирање на одговорите.
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5) Употреба на енергија разделена според системот за користење, или 

крајната употреба. 

6) Температура на затворено. 

7) Ниво на осветлување. 

8) Воздушна пропустливост. 

9) Друго. 

Мерењето и физичкото набаљудување, на пример, на нивото на светли-
ната, нивото на бучавата, температурата на воздухот, емисијата на CO2, ин-
филтрацијата на воздухот и други карактеристики треба да добијат реперни 
вредности за прифатливо опкружување, кое треба да се дефинира заради ком-
паративни цели. Потребна е јасна стратегија за да се утврдат мерните точки, 
фреквенциите и времетраењето на мониторингот. Податоците за системот на 
управување со згради (BMS) се од непроценливо значење доколку се проверу-
ва точноста на сензорот ‘BMS’. Исто така, ова може да се комбинира со монито-
рингот на енергија за да се процени целокупната енергетска ефикасност на 
зградата. Може да биде вклучено и сликање со термовизиски камери. 

 

2.5. Периоди на преглед 

ЕГК се осврнува на голем број прашања: 

 Дали зградата функционира како што е предвидено? 

 Дали потребите на корисникот се промениле? 

 Кои проблеми треба да бидат решени брзо? 

 Колку беше ефикасен процесот од почнување до завршување на објект-
от/зградата? 

 Што може да се научи за идните проекти? 

Сепак, не може сите овие проблеми да се решат веднаш; за некои може 
да биде потребно да поминат неколку месеци за да се утврдат. За собирање 
на потрените информации се користат различни методи, прашалници, целни 
групи или следење на податоците. Во документ на Советот за финансирање 
на високото образование во Англија (HEFCE 2006) се наведени три фази од 
процесот на преглед. Оперативен преглед спроведен 3 – 6 месеци од 

Предности

•Квантитативни објективни податоци.

•Проблемите можат да бидат локално 
посочени (т.е. каде престојува 
анкетираниот).

•Проблемите може да се посочат во 
однос на време (на пр. сезона, време 
од денот).

Недостатоци

•Потребна е експертиза за да се напра-
ват мерења и да се толкуваат резулта-
тите.

•Може да биде потребно назначување 
надворешни консултанти.

•Закуп на соодветна опрема

•Мoже да биде потребно мерењата да 
се спроведат во текот на еден подолг 
временски период, па затоа може да 
биде тешко да се добијат брзи, значај-
ни резултати.

•Опремата за мерење се остава на 
самото место – можност за наштетува-
ње и непријатности.
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почетокот на користењето. Преглед на проектот спроведен 12 – 18 месеци од 
почетокот на користењето и стратешки преглед извршен 3 – 5 години од 
почетокот на користењето. Откако станарите ќе се запознаат со зградата, по 
два или три месеци можат да бидат прашани во Оперативниот преглед за тоа 
колку добро зградата функционира и дали има какви било непосредни 
проблеми што треба да се решат. Следната фаза за добивање повратни 
информации, преглед на проектот, се спроведуваат по најмалку една година 
користење, кога системите на зградата веќе се приспособуваат и постои 
целосен сезонски циклус. Ова дава можност да се види како зградата се 
однесува под различни услови. Исто така, им се дава можност на корисниците 
да идентификуваат каде зградата не ги задоволува нивните долгорочни 
потреби. Третата фаза на ЕГК, стратешки преглед, би се одвивала неколку 
години од почетокот на користењето, кога можеби ќе се случат промени во 
организацона смисла така што зградата веќе не ги задоволува првичните 
услови. 

Многу е можно дека по кој било од овие прегледи, како природна 
последица од користење на зградата, се уочат промени во зградата. Техниките 
опишани во ова упатство можат да се користат повторно за да се провери дали 
тие промени го постигнале наменетиот позитивен ефект. 

За да се извлече максимум од ЕГК, тоа треба да се испланира од 
почетокот на проектот. Ставањето на ЕГК на агендата на проектот од самиот 
почеток ќе ги насочи раководителите на проектниот тим да го мерат исходот 
од проектот и ќе му овозможи на тимот да структурира и да снима релевантни 
информации во текот на реализацијата на целиот проект. Честопати, кога се 
спроведува процена на градежен проект, луѓето имаат тенденција да 
забораваат зошто се донесени одлуките. Присуството на сесии за евалуација 
на градба во користење може да стане дел во договорите меѓу консултантите 
и договарачите, со што ќе се ублажат проблемите предизвикани од член на 
тимот кој би одбивал да учествува и/или од член на проектот кој би ја напуштил 
организацијата, и на тој начин би се создала загуба на вреден увид. 

3. Постојни методи на ЕГК 

Развиени се неколку алатки од ЕГК за процена на зградите (Табела 1) 
усвоена и адаптирана во Водичот на ЕГК на Советот за финансирање на 
високото образование на Англија (HEFCE, 2006), сумира соодветни техники за 
секоја фаза на прегледот. Ова упатува на избор на ефикасна техника, корисна 
во однос на прибирање податоци. 

Постои можност да се соберат многу податоци што можат да бидат 
вредни, но останува значаен предизвик нивното користење бидејќи на крајот 
може да останат неанализирани поради обемот на задачата. Корисноста на 
техниката се заснова на баланс помеѓу собраните корисни информации и 
потребниот напор. Кога одлучувате кои техники да ги користите, корисно е да 
се разгледа како можат да се комбинираат различни техники. 

На пример, комбинирање на прашалник со целна група и работилница 
овозможува да се соберат различни нивоа на информации, од работилницата 
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или групата, што овозможува да се потврди дел од резултатите од прашални-
кот. Важно е студијата да се управува така да не се сметаза грешкаако се соби-
раат помалку податоци, доколку фокусот е ставен на квалитетот на тие пода-
тоци. Значи, наместо да ја користите една техника за сите области на прегле-
дот, изберете ја таа што најдобро ќе ја исполни вашата цел. 

Табела 1. Методи на ЕГК 

АЛАТКА МЕТОД ФОКУС Колку време е 
потребно? 

Период на преглед 

Преглед за 
однесување на 
зградата во 
користење 
(сондирање) 

– Прашалници 

– Фокус групи 

– Визуелни 
истражувања 

– Енергетски 
процени 
(енергетски 
контроли) 

– Еколошки 
перформанси на 
системите. 

– Задоволство на 

корисниците/анкета 
на станарите –  за 

продуктивност 

– Изведба на системот 

– Утврдени репери. 

– Процесот 
варира:  
од 2 дена до 2 
месеци 

– Една година по 

почеток на 
користење (Преглед 
на перформанси) 

Студии за 
употреба на 
згради (BUS) 

– Прошетка низ 

згради 

– Прашалници 

– Фокус групи 

– Задоволство на 
станарот  

– Продуктивност 

10 – 15 минути 
да се пополни 
прашалникот 

По една година 
користење (преглед 
на перформанси) 

Индикатори за 
квалитет на 
изведба 

– Прашалници (он-

лајн) 

– Функционална 

ефикасност 

– Квалитет на градење 

– Влијание 

20 – 30 минути Во фазата на 
дизајнирање по 
завршувањето 
(преглед на 
оперативна/ефикас
ност) 

Метод на 
Де Монтфорт 

– Форум 

– Прошетка низ 
згради 

– Преглед на процеси 

– Функционални 
перформанси 

1 ден По една година  
користење (преглед 
на перформанси) 

Методологија за 
процена на 
енергијата и 
известување 

– Анкета за 
употреба на 
енергија 

– Собирање на 
податоци (сметки 
за електрична 
енергија) 

– Употреба на енергија 

– Потенцијални 
заштеди 

1 недела  
/1 лице 

Во секое време / По 
една година 
користење (Преглед 
на перформанси / 
Стратешки преглед) 

Американско 
здружение за 
тестирање и 
материјал (ASTM) 
Стандарди за 
целосна 
функционалност и 
услужливост на 
зграда на ASTM 

– 2 усогласени 
прашалници (со 
избор од повеќе 
одговори) 

– Функционални 
перформанси 
(барања на 
станарите) 

– Технички 
перформанси 
(Функционалост на 
зградите) 

Времето на 
процесот 
варира 

Во секое време/ 
Една година по 
користење (Преглед 
на перформанси/ 

Стратешки преглед) 

Алатки 

и методи за 
сервисирање 
(SТ&M) 

Прашалници – Задоволство на 
корисниците , 
перцепција за 
квалитетот 

– Функционални 
перформанси 

– Барања произлезени 
од дизајнот 

– Процес 

– Технички 
перформанси 

Времето на 
процесот 
варира 

Во секое време / По 
една година 
користење (преглед 
на перформанси / 
стратешки преглед) 
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4. Предложена методологија за проектот 

 

Проектот TRAINEE користи структуриран преглед на процесот на реали-
зација на проектот Евалуација на градба во користење. Според ЕГК се користат 
следните алатки и методи: 

Табела 2. Предложена методологија за TRAINEE 

Алатки Методи Време 

1) Преглед на однесување на 
зградата во користење (сондирање) 

2) Студија за употреба на згради 
(BUS) 

3) Методологија за процена на 
енергијата и известување  

– Прашалници 

– Целни групи 

– Визуелни истражувања 

– Прошетка низ згради 

– Собирање на податоци  
(сметки за електрична енергија) 

7 дена / ЕГК 

Како основна референтна точка се користи Сертификат за енергетска 
ефикасност (ЕПС) издаден од лиценцирана компанија за вршење енергетски 
контроли. 

 

Овој систем на евалуација на градба во користење се заснова на 
следниве активности: 

 

Слика 2. Активности на евалуацијата на градба во користење  

Почетен контакт 
Прелиминарен 
договор за анкета 

Состанок со архитекти и 
инженери пред посета 
на зграда.  
Временска рамка и 
преглед на пристапот 

Прва посета на локацијата.  
Проверка на записи на самото место. 
Полуструктурирано интервју со стана рите, 
наблудување, прошетка низ зграда 

Преглед на основните податоци за енергија. 
Сметки за електрична енергија, сметки за 
греење, сметки за гас, читањe на мерачи итн 

Енергетска анализа. Оцена за енергетска 
ефикасност. 

Преглед на документацијата за изградена 
градба. Скици, О‘ Мануели 

Проверка на проектот. Анализа на постојни 
прашалници. Дискусија со станарите 

Анализа на 
истражување 

Целни групи. 
Средби со 6 – 7 лица за 
наоди / дискусии. 

Листа за проверки. Методологии на ЕГК. 
Користени методи 

Дистрибуција на прашалници на станарите 

РЕЗУЛТАТИ НА ПРИСПОСОБЕНАТА ЕВАЛУАЦИЈА  
НА ГРАДБИ ВО КОРИСТЕЊЕ И ПРЕПОРАКИ 



МЕТОДОЛОГИЈА 

                                                                                                                                                  

Страна | 40 

 
 

4.1. Контакт и состанок пред посета  

Комуникацијата со ЗСД (Здружение на сопственици на домови) или со 
претседател на Заедницата на сопственици на станови треба да се воспостави 
на самиот почеток и да се одржува во текот на целиот процес. Ако е можно, 
побарајте лице кое ќе биде задолжено да обезбедува податоци за потребите 
на ЕГК. 

4.2. Визуелни истражувања (прошетка низ зграда, посета на самото 
место) 

Овој пристап бара ангажирање на тим од експерти, да го посетат об-
јектот и да ги проценат неговите перформанси преку набљудување. Ако тимот 
е добро избран, значително количество информации можат да се добијат само 
со набљудување. Неколку неверојатно моќни индикатори вклучуваат: 
'набљудување' на прозорци, коридори што  

се користат за складирање, прозорци отворени за вентилација, скршени 
механизми на врати, неправилно користење на осветлување, оштетена изо-
лација, канцеларии или простории кои сместуваат повеќе од нивниот проек-
тиран капацитет итн. Проблемите од детали на конструкцијата може да вклу-
чуваат истекување на покриви, прелевање на олуците, напукнување на цигли, 
прекумерно зголемување на топлината, неисправни механизми на врати, 
славини што протекуваат итн. 

Важноста на аспектот што се разгледува, достапното време, цената и 
достапноста на целните групи ќе го одредат изборот на инструментот/ите за 
собирање на податоци. Целните групи може да вклучуваат управители на 
објекти, персоналот на објектот и членови на заедницата. 

Во текот на овој процес, се интервјуираат мали групи на станари кои 
даваат одговор на нивните коментари и забелешки. 

Визуелната инспекција на 11 теми спаѓа во три главни групи: 

 Пасивни мерки: обвивка, структура, дизајн на прозорци и напредна при-
родна вентилација; 

 Механички услуги: греење, ладење, санитарна топла вода, вентилација 
и климатизација. 

 Електрични и контроли: осветлување; контрола и работење, и ИКТ - 
информатичка и комуникациска технологија. 
Наодите од визуелната инспекција ќе се користат при подготовката на 

агендата на Фокус групите. 

4.3. Собирање и преглед на основните податоци за енергија 

Дозволата за снимање податоци од домови ќе мора да биде договорена 
со станарите и ќе подлежи на регулативи за заштита на податоците, што 
вклучува: информирање дека нивните лични податоци се обработуваат, јасно 
наведувајќи ја целта на користењето на овие податоци и нивните лични 
информации и упатство за тоа како тие последователно може да се поништат. 
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Намерата е овие податоци да се користат за поддршка на континуирано 
подобрување и да се обезбеди зградите да ги исполнуваат барањата. Личните 
податоци мора да бидат заштитени од програмерите и да се споделуваат само 
со станарите или потстанари од кои се генерирани податоците, освен доколку 
договореното за споделување на податоците пошироко е експлицитно дадено 
од страна на станар. 

Процесот на прибирање на податоци вклучува информации за физички 
капацитети, комфор и евиденција во однос на потрошувачката на енергија. 
Методологијата вклучува процена на седум различни области на изведба 
(перформанси): 

• енергетска ефикасност на ГВК,  
• ефикасност на користење на вода, 
• квалитет на воздухот во затворен простор,  
• осветлување и визуелно опкружување,  
• акустика,  
• термички комфор и 
• перформанси на обвивката на зграда. 

Индикатори, во однос на енергетската ефикасност, што може да покажат 
намалување на потрошувачката на енергија и на трошоците, во користењето 
на ресурсите и на крајот, во намалената штета на животната средина, се:  

• Годишна потрошувачка на енергија по квадратен метар условен простор 
според потекло на енергија (гас, електрична енергија, екстра лесно 
масло, итн.); 

• Употреба на енергија пријавена врз основа на енергетски вид и како 
збирна вкупна вредност на типови на енергија според употреба (греење, 
ладење, вентилација, санитарна вода, осветлување); 

• Потрошувачка на енергија по квадратен метар загреана површина 
(номинална побарувачка); 

• Производство на обновлива енергија на самата локација; 
• Ниво на звук; 
• Термовизиски слики со приказ на загуби на енергија; 
• Ниво на осветлување; 

 

4.4. Дизајн и анализа на истражувањето 

 

Прашалници за станарите 

Овие информации ќе се користат за процена на области на кои им е 
потребно подобрување, обезбедување повратна информација за слични 
згради и проекти. Одговорите се анонимни. 
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Табела 3. Прашања за станарите 

1) Колку време престојувате во 
зградата (Часови> 1 1 – 2 3 – 4 
5 – 6 7 – 8> 8) 

2) Дали квалитетот на воздухот 
има негативен ефект врз 
вашата работа / живеење? 

3) Дали го чувствувате воздухот 
како свеж или застоен? 

4) Дали го чувствувате воздухот 
како влажен или сув? 

5) Дали чувствувате движење на 
воздухот? 

6) Дали имате контрола над 
вентилацијата? 

7) Која е температурата на 
затворен простор (ако е можно 
по соба)? 

8) Дали температурата има 
негативен ефект врз вашата 
работа / живеење? 

9) Дали температурата во зима е 
премногу висока или премногу 
ниска? 

10)  Дали температурата во текот 
на летото е премногу висока 
или премногу ниска? 

11)  Дали нарушувањето на мирот 
од бучава има негативен ефект 
врз вашата работа / живот? 

12)  Дали има значително 
нарушување на мирот од 
бучава надвор од просторот? 

13)  Дали има значително 
нарушување од шумови во 
позадина? 

14)  Кое е нивото на светлина во 
заеднички простори, ходници и 
др (ниско, средно, високо)? 

15)  Дали квалитетот на 
светлината во овој дел од 
зградата има негативен ефект 
врз вашите работни 
перформанси? (само за 
деловни градби) 

16)  Дали има премногу или 
премалку природна 
светлина?Дали користите 
ролетни за ефикасна контрола 
на природната светлина? 

17) Дали ја сушите облеката 
внатре во станот? 

18) Како го проветрувате вашиот 
стан: а) постојано подотворен 
прозорец; б) широко отворени 
прозорци од време на време? 

19) Колку пати го проветрувате 
домот? 

20) Дали вашите прозорци 
остануваат отворени во текот 
на ноќта? 

21) Која е температурата на 
воздухот во текот на летото 
кога системот за ладење е 
ВКЛУЧЕН? 

22) Колку часови на ден вашиот 
систем за ладење е ВКЛУЧЕН 
во текот на летото? 

23) Дали сметате дека трошоците 
за електрична енергија се 
високи? 

24) Дали ги сметате трошоците за 
греење како високи? 

25) Дали мислите дека можете да 
влијаете врз вашите трошоци? 

26) Дали мислите дека можете да 
влијаете врз вашиот комфор? 

 
 

 



ЕВАЛУАЦИЈА НА ГРАДБА ВО КОРИСТЕЊЕ                
                

Страна | 43 

 

На ЕГК му треба прифатливо ниво на информации за опкружувањето за 
да се употребат за компаративни цели и за да ви овозможат да ги процените 
перформансите на различни компоненти и аспекти на една зграда, 
вклучително и: 

 градежни материјали; 

 градежни услуги и стратегии за 
контрола;  

 употреба на енергија, гориво и вода; 

 процеси на предавање и 
пуштање во употреба; 

 задоволство на корисниците; 

 комфор на корисниците. 

Избран индикатор за ЕГК Метод на собирање податоци Клучни засегнати страни за 
собирање податоци 

   (0) Материјал на градба Анкети / прашалници / давање 
дозвола 

Документирање на процесот 

Проектантски тим / проектанти и 
персонал за управување со 
објекти (УО) 

   (1, 2, 3) Електрична енергија, 
вода, потрошувачка на гас на 
градба…. 

Податоци за мерење / наплата 
(месечно / полугодишно/ годиш-
но) 

Станари / потстанари / сопст-
веници, проектанти и персона-
лот за управување со објекти 
(УO) 

   (4) Производство на обновлива 
енергија на самото место 

Податоци за мерење / наплата 
(Месечно/полугодишно/ годишно) 

   (5) Пуштање во работа според 
градежни системи 

Документација за процесот на 
пуштање во работа 

Проектанти/градежни компании / 
персонал за управување со 
објекти (УO) 

   (6) Следење на температурата 
и влажноста на воздухот во 
затворен простор 

Читања или фактички мерења Интервјуа со станари / персона-
лот за управување со објекти 
(УO) 

(9) Програма за рутинско превен-
тивно одржување на ГВК 
системи и градба (доколку 
има) 

Процесна документација Интервјуа со станарите / 
корисниците / персоналот за 
управување со објекти (УО) 

(11) Употреба на системи за кон-
трола на автоматизација на 
зградите (BACS), системи за 
управување со енергија на 
градба (BEMS) и вештачка 
интелиген-ција (AI) за да се 
намали потрошувач-ката на 
енергија (доколку има) 

Преглед на објекти, менаџмент и 
BACS, BEMS и системи на ВИ. 

Експерименти со манипулација. 
(квантитативни и квалитативни) 

Персоналот за управување со 
објекти (УО) 

 
Посебни индикатори за ЕГК се оние кои бараат квалитативни методи за 

собирање податоци, како што е прикажано во табелата подолу. Индикаторите 
7, 8 и 10 можат да се добијат од станарите преку поттикнати интернет-
интервјуа со анкетирање и целни групи. Во зависност од повратните 
информации, доколку се идентификуваат проблематични области, за 
решавање на проблемите може да се дозволи понатамошно истражување. 

Повратните информации често ги истакнуваат областите на загриженост 
за кои персоналот на УО и станарите не се свесни (т.е. незадоволство од 
нивото на контрола на пречекорување, фрустрација со славини и уреди со 
низок проток и напори за заобиколување на карактеристиките на одржливост). 

Анкетите со корисниците можат да обезбедат увид во карактеристиките 
на проектот, истакнувајќи што треба да се примени за да се максимизира 
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одржливото однесување во пракса и што треба да се избегнува во идните 
проекти. 

 

Избран индикатор за ЕГК Метод на собирање податоци Клучни засегнати страни  
за собирање податоци 

   (7) Задоволството на станарите 
од контрола врз системите –
температура и влажност 

Анкети – отворени прашања, 
прашања да/не и прашања со 
седум (7) точки според скалата 
на Ликерт. 

Проектанти и станари / 
корисници 

   (8) Лесно користење на контрол-
ни уреди на зграда (прекину-
вачи за светла, термостат и 
сл.…) 

Анкети – отворени прашања, 
прашања да/не и прашања со 
седум (7) точки според скалата 
на Ликерт. 

Проектанти и станари / 
корисници и персонал за 
управување со објекти (УО) 

(10) Свесност на крајниот корис-
ник за потрошувачката. 

Документација за употребени 
едукативни методи 

Станари / корисници 

4.5. Целни групи 

Една од најдобрите техники во ЕГК за собирање информации е преку 
целна група. Оваа приспособена методологија ги дели своите целни групи на 
3 подгрупи: а) Станари/корисници; б) Здружение на сопственици на домови 
/ Управители на објекти; в) Инвеститор / градежна компанија. 

Ваква група луѓе која присуствува на средба е ограничена; следствено 
полесна е за управување од другите делови на студијата. За групите „а“ и „в“ 
лицата и супервизорите, кои се одговорни, се познати и се во ограничен број, 
така што средбата со нив како целна група се претвора во интервју. 
Интервјуирањето на овие луѓе е навистина непроценливо затоа што тие се 
одговорни професионалци и информациите собрани на овој начин се добиваат 
директно. Од друга страна, се идентификуваат супервизорите, а тие се 
повнимателни кога целта е да се обезбедат повратни информации и доколку 
не се чувствуваат сигурни, нивниот одговор може да влијае на студијата и да 
ја направи неверодостојна. Затоа секогаш е подобро да им се обезбедат 
агенда и прашања однапред. Другата предност на оваа постапка е тоа што 
луѓето кои присуствуваат на состанокот веќе се подготвени, па поверојатно е 
да се добијат сите потребни одговори. 

5. Предлог на нацрт-извештај за ЕГК  

5.1. Резиме на проектот  

5.2. Преглед на испорака, оперативни, деловни и функционални 
перформанси 

– Процес (краток, проект, конструкција, пуштање во работа, користење). 
– Функционални перформанси (стратешка вредност, естетика и изглед, 

простор, комфор, оперативни трошоци). 
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– Технички перформанси (фасада, физички системи, системи за 
животна средина, адаптибилност, трајност). 

5.2.1 Тим на проектот 
– Списокот на членовите на проектантскиот тим коишто спроведуваат 

ЕГК. Тимот треба да вклучува енергетски контролори со следниве 
професии: архитект, градежен инженер и МЕП инженери. 

5.2.2. Корисници  

– Прашалник и последователни фокус групи/интервју со станарите за 

процена на перформансите на зградата. Исходот е серија препораки. 

5.2.3. Инвеститор / градежна компанија  

– Прашалник и последователна работилница/интервју за клиентот да ја 

процени испораката на проектот, оперативни и функционални 
перформанси. Од клиентот се бара да обезбеди детали за тоа како 
проектот ги исполнил очекувањата наведени во студијата за 
изводливост (физибилити студија). Исходот е серија препораки. 

5.2.4. Преглед на собрани податоци за перформансите на градбата 

– Треба да се соберат фактички податоци за перформансите на 

зградите и да се споредат со најдобрите практики во секторот за да 
може да се направи процена за енергетските перформанси на 
зградите. 

– Опрема/методи што се користат при собирањето на податоците. 

5.3. Резиме на препораки 

– Табеларно резиме на препораките. 

5.4. Заклучок. 

 

 

6. Преглед на придобивките од ЕГК за сите страни од интерес 

Потенцијалните придобивки од ЕГК се сознанијата кои можат да 
придонесат за подобро функцијонирање на зградата, со текот на времето да 
се избегне повторување на грешки од страна на проектантските тимови и да се 
поттикне подобра комуникација помеѓу сопствениците, управителите на 
објектите и станарите. 

Целта е на вклучените страни да им се претстават придобивките за 
да ја прифатат ЕГК како неразделен дел од процесот на градење. Многу често 
вклучените страни не ја сфаќаат моќта што ЕГК може да ја има во различни 
фази од животниот циклус на градбата. Евалуацијата на перформансите на 
нови или обновени згради може да покаже дали ветените придобивки се 
навистина испорачани, на тој начин потенцијално забрзувајќи го нејзиното 
усвојување од страна на секторот.  
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Придобивките се објаснети подолу според група на вклучените страни: 

Инвеститори и градежни компании 

ЕГК обезбедува информации за инвеститорите и градежните ком-
пании во врска со: 

 Колку добро една градба функционира во однос на првичните намери на 
проектот. 

 Како да се споредува со слични згради или утврдени критериуми. 

 Како одредена зграда може да се подобри. 

 Откривање недостатоци во проектот/градбата кои имаат влијание врз 
користењето. 

 Добивање инспирирација за постигнување подобар квалитет на 
показателите во иднина. 

 Желба за имплементација на нови технологии заради понуда на нови и 
подобри услуги. 

 Можност за подобрување на ефективноста на набавките при градење 
(сознија стекнати преку многу повеќе градежни проекти од колку што која 
било институција би можела да стекне сама). 

 Добивање увид во решавањето на проблемите на балансирањето на 
трошоците и квалитетот. 

Проектантски тим 

Проектантските тимови зависат од достапното финансирање и 
честопати идеите се во судир со финансиските ограничувања, иако понекогаш 
проверката на перформансите се покажува како корисна за идните проекти (и 
маркетингот). 

Понуди за ЕГК: 

 Подобрувања на користењето на просторот засновани врз 
истражувањата кај станарите. 

 Задоволување на потребите на станарите. 

 Вградување капацитет за потенцијално приспособување на зградата на 
промените и порастот на бројот на станарите. 

 Идеи за примена на нови материјали, технологии и пристапи во 
дизајнирање на енергетски ефикасни и одржливи згради. 

 Различни намени на делови на станбени згради со повеќе единици 
(MURBs) преку флексибилен дизајн. 

Станари 

Станарите се крајни корисници, теоретски најважниот дел во синџирот. 
ЕГК може да биде корисна алатка за станарите да постигнат: 

 контрола на амбиентот во становите; 

 знаење како да се намали потрошувачката и трошоците за енергија 
(греење, ладење, осветлување); 

 знаења како да се постигне позитивно влијание врз здравјето и 
благосостојбата;  

 термички комфор; 

 дневно осветлување и визуелен комфор; 
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 ниско ниво на бучава; 

 оптимизација на услугите (да им одговараат на станарите);  

 валидација на реалните потреби на станарите;  

 намалена вредност/оперативни трошоци, 

 подобрена конкурентска предност на пазарот. 

Локалните и националните власти 

Локалните власти и националните институции како што се Агенција за 
енергетика или други невладини интересни групи, треба да размислат за 
создавање на јавно достапна база на податоци за ЕГК, каде што можат да се 
депонираат искуствата на проектантите, градежниците и корисниците во однос 
на перформансите на зградите. Бидејќи ќе се чуваат многу информации, чиј 
број ќе се зголемува со текот на времето, менаџерите на објектите можат да ги 
користат информациите од таков депозитар на ЕГК за да донесуваат 
стратешки одлуки на проактивен начин, наместо да чекаат информациите да 
ги добијат од ЕГК а да преземат мерки за ремонти и реновирања. 

„Ако не ги разбереме резултатите подобро и не ги исполниме очекува-
њата со поголема веродостојност, за неколку години можеме да останеме без 
икаков голем бизнис“, Бордас и Леман. 

7. Следните чекори 

1) Методологијата на ЕГК ќе ја примени проектскиот тим врз четири згради: 
две згради изградени од компании со сертифицирани работници за 
спроведување мерки за енергетска ефикасност, кои учествувале и во 
претходниот проект „BEET“, а другите две згради изградени од компании 
чии работници немаат сертификат за вештини за правилно спрове-
дување на мерки за енергетска ефикасност. Извештајот ќе биде објавен 
и на конференција со претставници од сите релевантни засегнати стра-
ни ќе бидат промовирани постигнати резултати. 

2) Истовремено, проектот ќе обезбеди спроведување на методологијата 
преку платформата на Интернет (Knowlеdge Hub), која станарите 
(крајните корисници на градбата) можат да ја користат за сопствена 
процена на јазот во енергетските перформанси во нивната зграда. 
Центарот за знаења (Knowlеdge Hub) ќе биде богат со совети за 
сопствениците на домови и градителите како да го намалат јазот во 
енергетските перформанси.  

3) Поддршката за он-лајн платформата ќе биде обезбедена од тимот на 
Центарот за знаење, каде што конечните резултати од проектот ќе бидат 
целосно достапни за да се обезбеди одржливост на резултатите од 
TRAINEE по завршувањето на проектот. 
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Анекс 2.  
Пилотирање на софтверот БИМ преку студија  
на случај за процена на јазот во енергетските 
перформанси 

1. Опис на проектот 

Промотивното влијание на демонстрирањето на придобивките од 
користењето на БИМ-алатките е потенцијалот на БИМ за намалување на два 
јаза: првиот, меѓу енергетските перформанси на нова зграда како што е 
проектирана и по изградбата, и вториот, помеѓу проектираните и реалните 
енергетски перформанси на зградата. 

Првиот јаз е покажан со споредување за проектот на архитектура на 
зградата и постојната изградена зграда преку анализа на градежни материјали, 
избрани производи, користени системи и извршени решенија за ЕЕ (енергетска 
ефикасност), што ќе ја направи разликата во квалитетот на градење видлива 
за градежните компании и потрошувачите.  

Обуката на професионалци и компании направена во текот на повеќе од 
110 часа овозможени преку употребата на софтверот БИМ Edificius и 
софтверот Solarius од „ACCA Software“ да го разберат овој пристап. 

Вториот јаз беше демонстриран со споредба на индикаторите на 
перформансите за време на проектирањето на зградата со потрошувачката на 
енергија. Нешто што може да биде корисно за следните програми е следењето 
од самиот почеток на процесот на изградба, со еден извршител, до конечното 
предавање на зградата на користење и нејзино следење во текот на наредни 
две години. Веројатно, по ревидирањето на сработеното во рамките на оваа 
програма, сè уште е интересно да се имаат еднакви згради од кои едната е 
планирана, проектирана и изградена под традиционални услови и другата е 
развиена во услови на БИМ и ЕЕ. Тешкотијата да се имаат две еднакви згради 
и извршителите на работи да се отворени за ваков процес, претставува 
совршена потреба за следна ЕУ програма што може да помогне и да се 
наметне за ширење на овие процеси. 

Важно е да се направат концепти што ќе помогнат за помала 
потрошувачка на енергија низ сите фази од животниот циклус на зградата. 

Првиот концепт е: урбанистичкото планирање да помогне да се 
искористи поволноста на соодветна ориентација, со помало засенување 
(сопствено или од соседните згради), и урбанистичките регулативи да помогнат 
во тоа (број на отвори за стакло, можност за создавање балкони, тераси, рамни 
покриви …). 

Кога е утврден урбанистички план, процесот на проектирање не може да 
варира во дадените услови, кои можат лесно да се проверат преку евалуација 
на одобрение за градба.  

Овој концепт, наречен „животен циклус на интелигентни заедници“, во 
случајот на Македонија е исклучително корисен, бидејќи како еден од 
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најголемите енергетски потрошувачи се јавува јавното греење во комбинација 
со приватното. 

Ова „јавна енергетска потрошувачка“ го отежнува добивањето точна 
сметка за стан и за станбен блок, така што мерата преземена во оваа смисла 
ќе биде невозможно да се следи само според една употреба. Пристапот ќе 
мора да се промени во развој на одржливи заедници преку решенија за 
анализа на перформансите. Ова треба да се претвори во индивидуална 
анализа на зграда која ќе дозволи да има бројач за зградата наместо по 
корисник, дозволувајќи новите згради, како и објектите да бидат конструирани 
да трошат значително помалку енергија без да го жртвуваат комфорот на 
станарите. Поголемите групи градби како што се кампуси и населби ќе ги 
применуваат подобро овие идеи за дизајнирање на енергија за цели заедници, 
а не само за индивидуални станови или згради. 

TRAINEE се фокусираше во предлогот моделирањето енергетска 
ефикасност и веројатно ќе има втор дел на мониторинг анализа и како тие 
можат да бидат интегрирани во дигитален близнак (digital twin) и дигитален 
близнак за одржлив дизајн. 

Овој пристап ќе биде сè поважен, бидејќи треба да ги постигнеме целите 
за одржлив развој поставени од страна на ООН во 2015 година: Нето-нули 
згради до 2050 година во Велика Британија и Европа, посветеност на АИА 2030 
во САД и слично. Во повеќето случаеви, заедниците коишто ќе треба да се 
подготват за користење на фотоволтаични соларни системи за да ја намалат 
потрошувачката на енергија, ќе можат да искористат добри примери така што 
ќе нема потреба да се почне од нула. TRAINEE е фокусиран на двете полиња: 
прво ќе ги обновува постојните згради со соларни системи и второ ќе им 
помогнат на архитектите и инженерите да симулираат енергетски придобивки 
и загуби во новите згради. 

 

Фазата 1 е заснована врз изборот на блок за домување или нов дизајн на 
единична куќа. 

 

http://www.aecbytes.com/illustrations/review/2020/IES-ICL-images/fig3a.jpg
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Фазата 2, коментирана претходно, ги зема предвид постојните услови на 
физичкиот контекст (географска ширина, временски услови, соларна 
ориентација, постоење на реки, планини и соседни згради). 

 

Фазата 3 е заснована врз пресметката на сончевото зрачење од 
климатските податоци од Метеонорм, PVGIS или Геолошкиот институт на С. 
Македонија. Во проектот TRAINEE софтверот Solarius PV од ACCA се користи 
за да се направи процена на производството на електрична енергија од 
фотоволтаичните панели со реални податоци за сончевото зрачење, достапни 
и преземени од климатските бази на податоци. 
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Фаза 4 го конфигурира автоматското цртање на едноличен електричен 
дијаграм на фотоволтаичните инсталации, со можност да го приспособи со 
додавање на електрични панели (во AC и DC), електрична заштита на излез 
или влез, видови кабли и др. Оваа еднополна електрична шема на 
фотоволтаичната инсталација е претставена во комплетен план со општи 
податоци, легенди на графички симболи со детали за видовите компоненти 
што се користат и е подготвена за печатење или испорака во форматите PDF, 
DXF, DWG, итн. 

 

Фазата 5 ја истражува потрошувачката на енергија поделена според 
месеци во годината. Во графикот во вториот дел е опишана дистрибуцијата на 
потрошувачката на енергија согласно со нејзината намена (на пр. ладење, 
греење, осветлување, загревање на топла вода, електрични уреди итн.). 
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Фаза 6 прави корекции во заштедите на енергија (прва слика) и контрола 
на протокот на пари (втора слика). 
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Студии на случај  

2.1 Блок станови во Скопје, С. Македонија 

Креирање на оптимизиран модел интегриран со БИМ: 

Користење на комбинација на алатки, на пример користење на TerMus 
BIM за симулација на енергетските перформанси на објектот. Симулацијата 
врз основа на употребените материјали, локацијата и временските услови 
може да ја даде потребната енергија за ладење и греење по месеци. 
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IFC обезбедува околина за интер-операбилност меѓу софтверските 
апликации во согласност со IFC во индустријата за архитектура, инженеринг, 
градежништво и објекти (АЕК /УО). 

Нивоата на процена беа опфатени како фази на оптимизација: 

БИМ модел (IFC / ACCA + Edificius + TerMus BIM);     
           https://www.accasoftware.com/en/thermal-bridge-software 

Енергетски модел (Solarius); 

Софтвер за оптимизација;Оптимизација за градење за повеќе намени. 

2.2. Единична куќа во Скопје, С. Македонија 

Симулациски модел за пронаоѓање најдобри сценарија за комфор, 
енергија и трошоци за реновирање на зградите: 

 

https://www.accasoftware.com/en/thermal-bridge-software
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Експериментот е симулиран на пасивно ниво, земајќи ги предвид 
вернакуларните стратегии на регионите на Југоисточна Европа, како што се 
природната вентилација и употребата на заштита од сонце (комфор-
економичност). 

Моделот се користи за да се најде оптимум на активни системи, 
применувајќи ги оптималните критериуми на трошок за енергетика и економска 
ефикасност. 

 

Заклучок во однос на евалуацијата на градби е дека надградените 
вештини и користењето на БИМ, посебно за симулација на термалните 
мостови, овозможува градба со помал јаз во енегретските перфоманси на 
зградите.
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