
Семинар за практична примена на Прaвилникот за енергетски карактеристики на 

згради - АРХИТЕКТИ И ГРАДЕЖНИ ИНЖЕНЕРИ ПРЕСМЕТУВАА ГОДИШНИ 

ПОТРЕБИ ЗА ГРЕЕЊЕ ОБЈЕКТИ 

Во Комората се одржаа семинари (3.10 и 8.10.2013 година) на тема: “Практична 

примена на Парвилникот за енергетски карактеристики на згради”, кој е објавен во 

“Службен весник на РМ” бр.94 од 04.07.2013 година.  

Правилникот се однесува на сите видови згради, како на новоградби, така и на 

постоечките. Минималните барања за енергетските карактеристики треба да ги 

дефинираат годишните потреби на зградата од енергија за греење на корисната 

површина, изразени во kWh/m2a. 

-Постапките за исполнување на критериумите од Правилникот бараат тимска работа на 

стручни лица од повеќе области (урбанисти, архитекти, градежни физичари, машинци, 

електроинженери), односно тоа е мултидисциплинарна работа со примена на низа 

македонски (МКС EN ISO) стандарди за интегрирано проектирање, истакна д-р Петар 

Николовски, предавач на семинарите. 

 

Целта за организирање на семинарите беше учесниците да се запознаат со делот во 

Правилникот којшто се однесува на градежната физика, односно на потребните 

пресметки на градежните конструкции и компнентите од обвивката на зградата и 

зградата како целина, кои се во интересна сфера, пред сè, на архитектите и градежните 

инженери. 

На двата семинари учествуваа околу педесетина архитекти и градежни инженери, а 

преку интерактивна форма и преку практични примери и пресметувања, беше 

овозможено нивно запознавање со критериумите и исполнување на барањата во 

Правилникот. 



 

Низ практични примери, чекор по чекор, се апсолвираа основните пресметки на 

коефициентите на пренесување на топлина (вредности U) на сите видови градежни 

конструкции, вкупни специфични топлински загуби со трансмисија и, преку анализа на 

компактноста на зградата и климатските елементи, се пресметаа крајните годишни 

потреби од енергија за греење на корисната површина на зградата. 

Учесниците од секој семинар, на крај искажаа интерес за продолжување и 

продлабочување на знаењата од градежната физика, а посено беше искажан интерес за 

организирање семинар/обука за имплементирање на критериумите од Правилникот на 

еден комплетен проект на објект. При пресметките, беше побарано да бидат земени во 

предвид сите критериуми за постигнување на целта, а тоа е добивање на пресметки за 

годишни енергетски потреби за греење и класификација на објектите.  
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