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СОФТВЕР ЗА ОЦЕНКА НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ И ПРЕСМЕТКА 
НА ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКИ 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ  

 Софтверот МСМ  ЕКО 1 е прва Македонска комплетна алатка за пресметка на 
показателите на потрошувачка на енергија и енергетските карактеристики на 
градежните објекти,врз база на кои се прави оценка за исполнување на барањата за 
Енергетска Ефикасност-економична потрошувачка на енергија и минимум потребни 
енергетски карактеристики на градежните конструкции и елементи.Со Софверот се 
пресметуваат енергетските,економските и еколошките показатели(СО2 емисии) и 
содржи Енергетски Пасош во кој показателите автоматски се пополнуваат. 
Софтверот целосно ги исполнува барањата од Правилникот за Енергетски 
карактеристики на зградите и Правилникот за Енергетска Контрола - Сл.весник на РМ 
бр.94/2013 и бр.7/2015 и на Директивата 2010/31/ЕУ на Европскиот парламент за 
енергетски карактеристики на зградите. 

Софверот е заштитен според Закон за Авторски и други сродни права на Република 
Македонија. 
Примена на софтверот МСМ ЕКО 1: 
1. Изработка на Елаборат за Енергетска Ефикасност на градежни објекти                                                          
2.Изработка на Енергетскa контрола на градежни објекти со предлог мерки за ЕЕ  
-Завршно Резиме со енергетски,економски и еколошки вредности и време на поврат на 
инвестицијата за мерки за ЕЕ за: 
- Нови објекти 
- Енергетска обнова на Постоечки објекти 
3.Изработка на Потврда со која се потврдува дека минималните барања за 
енергетска ефикасност кои се содржани во основниот проект се во согласност со 
минималните барања за енергетска ефикасност. 
4. Изработка на Сертификат за енергетски карактеристики на градежни објекти – 
Енергетски Пасош 
5.Оптимизација од аспект на ЕЕ на проекти за градежни објекти(преку симулација на 
МЕЕ и Техно-Економска анализа). 
6. Пресметка на Профитабилност на мерките за Енергетска Ефикасност 
6.1. Период на враќање на инвестицијата 
6.2. Период на исплата на инвестицијата 
6.3. Нето сегашна вредност 
6.4. Квоциент на нето сегашна вредност 
6.5. Интерна стапка на рентабилност 
7. Други енергетски пресметки 

1. Методологија за пресметка на показатели на потрошувачка на енергија и енергетски 
карактеристики на градежни објекти 
За одредување на Енергетските карактеристики на зградите Методологијата го зема 
предвид следното: 
1.Ориентација,димензии и форма на зградата 
2.Карактеристики за градежните конструкции,елементи и внатрешни простори 
вклучувајки: 
а)Топлински и оптички карактеристики 
б)Пропустливост на воздух 
3.Систем за греење 
4.Систем за ладење 
5.Систем за припрема на санитарна топла вода СТВ 
6.Систем за вентилација 
7.Систем за осветлување 
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8.Пасивни сончеви системи и заштита од сонце 
9.Природна вентилација 
10.Системи за искористување на обновливи извори на енергија ОИЕ 
11.Надворешни и внатрешни климатски услови 
12.Евидентирање на барањата за отпор на влага и непропусност на вода 
 
Софтверот овозможува квантитативна проценка за влијанието на: 
а. Топлинските загуби и топлинските добивки од премин на топлина низ преградните елементи 
(со пресметка на топлински мостови-МКС EN ISO 14683). 
б. Топлинските загуби и топлинските добивки од вентилација поради промената на воздухот во 
просторот со надворешен воздух. 
в. Топлинските добивки од сончево зрачење,добиени како резултат на директно сончево 
зрачење низ транспарентните елементи(прозори) и апсорпција на зрачењето од 
нетранспарентните елементи(фасада,кров). 
г.Топлински добивки од внатрешни извори,од работата на електричните уреди,од осветлување 
и од предавањето на топлина од луѓето. 
д.Ефикасноста на техничките системи кои ги обезбедуваат потребните параметри на 
микроклимата. 
ѓ. Отпорност на влага - Формирање на кондензација на површини,Дифузиско навлегување на 
влага (вкупна масена влажност на материјалот,количина на кондензирана водена 
пареа,густина на топлотен тек на водена пареа,температура по слоеви,отпор на дифузно 
преминување на водена пареа,притисок на заситена водена пареа,релативни отпори на 
дифузија на водена пареа во слоевите,количина на кондензат,потребно време на сушење) 
е. Топлинска акумулативност-фактор на пригушување на осцилации на температура и 
каснење на осцилации на температура. 

1.1. Прашалник за собирање на податоци и контролни листови за скенирање и 
енергетска контрола на градежни објекти 
Од Проектната документација или со скенирање се пополнуват потребни податоци: 

- Општи податоци за објектот 
- Податоци за користење на објектот 
- Климатски податоци и локација 
- Карактеристики на обвивката на објектот (зидови,прозори,врати,кров и под)  
- Податоци за систем за греење 
- Податоци за систем за ладење и климатизација 
- Податоци за систем за вентилација 
- Податоци за систем за припрема на топла вода 
- Податоци за систем на осветлување и уреди 

1.2. Опис на зградата  
а.  Опис на функционалната намена на зградата 
б. Пресметковни параметри на надворешниот воздух и проектни параметри на внатрешната 
клима во зависност од видот и намената на зградата. 
в. Опис на местоположбата,ориентацијата и основните геометриски карактеристики на 
зградата. 
г. Опис на проектираните/вградените термотехнички системи во зградата за 
греење,ладење,вентилација,припрема на СТВ и нивните технички карактеристики. 
д.  Режим на користење,грејни зони,ладени зони и број на корисници на зградата 
ВАЖНО: 
- Софтверот овозможува пресметка на објекти со повеќе зони (области) со различни 
внатрешни температури 
- Софтверот овозможува пресметка на објекти со различни режими на 
работа:континуирана,со променлива внатрешна температура или со прекин. 
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ѓ.  Потрошувачи на енергија и усвоени проектни функционални режими по групи на технички 
уреди и системи. 
- Не влијателни на енергетскиот биланс: уреди и опрема вградени надвор од греаниот 
волумен на зградата 
- Влијателни на енергетскиот биланс: уреди и опрема вградени во греаниот волумен на 
зградата 
е. Пресметани показатели за потрошувачка на енергија и енергетски карактеристики на 
преградните конструкции и елементи на зградата. 

1.3. Геометрија – Геометриски карактеристики на зградата и дефинирање на зони 
- Пресметка на површини на Зидови и распределба по географски насоки 

- Пресметка на површини на Прозори и Врати и рспределба по географски насоки 

- Пресметка на површини на Подови 

- Пресметка на површини на Тавани 

- Пресметка на Нето и Бруто греан волумен и грејна површина 

- Дефинирање и пресметка на зони на објектот 

- Пресметка на средна Зимска и средна Летна температура во објектот 

- Пресметка на должини на елементи кои се термо-мост  
1.4. Режим на работа-дефинирање на режим на користење и режим на работа на 
термотехничките системи во зградата 
1.5.  База на податоци:потребни податоци за работа на софтверот 
Климатски податоци,Норми,Градежни конструкции: Ѕидови, Тавани, Подови, 
Прозори,Внатрешни прегради,Термомостови,Градежни материјали-зидови,бетон и армиран 
бетон,малтери,облоги (подни,зидни и плафонски),хидроизалациони материјали и парни 
брани,насипни матереријали и топло-изолациони материјали. 
За сите материјали се дадени податоци за: густина ρ[kg/m3],коеф.на топлинска 
проводливост λ[W/mK],специфична топлина ср[J/kgK] и фактор на отпор на дифузија на 
водена пара µ. (> 600) 

1.6.  Определување на индикатори потребни за пресметки  
         а. Пресметка на  коефициенти на топлинска пропустливост низ обвивката на 
зоната и вкупен коефициент на топлинска пропусност U(W/m2K) 
а.1.U на Зид според  МКС ISO 6946 
а.1.1. надворешен Зид 
а.1.2. внатрешен Зид 
а.2. U на Под според МКС EN ISO 13370:2007(и топлински проток низ приземје и земја) 
а.2.1. Под на земја на греан надземен кат (без изолација по периферија) 
а.2.2. Под на земја на греан надземен кат (изолиран по периферија-хоризонтал,вертикално) 
а.2.3. Под над греан подземен кат(над греан подрум,гаража) 
а.2.4. Под над негреан подземен кат(над негреан подрум,гаража) 
а.2.5. Под граничи со надворешен  воздух (еркери) 
а.3. U на Покрив(Таван) според МКС  ISO 6946 
а.3.1. Рамен Таван граничи со надворешен воздух 
а.3.2. Кос Покрив граничи со надворешен воздух-Дрвен гредоред(топол покрив) 
а.3.3. Таван граничи со под-покривно пространство со височина по-голема од 30 cm 
а.3.4. Таван граничи со под-покривно пространство со височина по-мала од 30 cm 
а.3.5.Таван озеленет над греан волумен 
а.3.6. Таван озеленет над негреан волумен 
а.4. U на Прозор МКС EN ISO 10077-1,10077-2,12412-2,674,12567-1 
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б. Пресметка на коефициент на трансмисиски топлински загуби во зоната (со 
пресметка на топлински мостови) Htr(W/K) МКС EN ISO 13789 
 б.1.граничи со воздух  HD(W/K)  
 б.2. граничи со земја Hg(W/H)   
 б.3. граничи со негреан волумен Hu(W/K)  
 б.4.граничи со соседни прилепени згради HA(W/K) 
 в. Пресметка на коефициент на вентилациски топлински загуби Hve(W/K) МКС EN 
ISO 13789 г.Топлински загуби од: 
г.1.Трансмисија Qtr(KWh), 
г.2.Инфилтрација и Проветрување Qve(KWh) и  
г.3.Вкупни топлински загуби QH,ht(KWh) 
        д) Топлински добивки од:  
д.1.Интерни Qi(KWh) (од луѓе,осветлување и уреди) 
д.2.Сончеви Qsol(KWh) (низ транспарентни и нетранспарентни делови) 
д.3.Вкупни топлински добивки QH,gn(KWh) 
1.7. Пресметка на показатели за потрошувачка на енергија и енергетски карактеристики 
на надворешните конструкции и елементи на зградата 
а. Определување на годишната потребна корисна енергија(нето) на зградата Q[KWh]  
б. Определување на годишната потребна енергија за греење QH,nd [KWh]  
б.1. Определување на сите топлински загуби по месеци 
б.2. Определување на сите топлински добивки за секоја зона и за секој месец 
в. Определување на годишната потребна енергија за вентилација Qve[KWh]  
в.1. Количина на енергија потребна за вентилација по месеци 
г. Определување на годишната потребна енергија за припрема на СТВ Qw[KWh]  
г.1. Количина на енергија потребна за СТВ по месеци  
д. Определување на годишната потребна енергија за ладење-при сувo и латентено 
оптоварување QC,nd[KWh]  
д.1. Определување на сите топлински загуби по месеци 
д.2. Определување на сите топлински добивки за секоја зона и за секој месец 
ѓ. Определување на годишната заштедена енергија од рекуператори Qr[KWh]  
ѓ.1. Количина на топлина заштедена од рекуперација по месеци 
е. Определување на годишната потребна енергија за осветлување и уреди EL[KWh] 
ж.Годишна енергија добиена од обновливи извори на енергија 

1.8. Определување на потребната Финална(бруто) и Примарна енергија на зградата 
а. Определување на годишната потребна Финална енергија 
а.1. Определување на потребна Финална енергија за греење,ладење,вентилација и СТВ по 
месеци 
а.2. Пресметка на губитоците на енергија кај термо-техничките системи 
б. Определување на годишната потребна Примарна енергија  
1.9.  Пресметки на отпорност на влага,пропусност на воздух и непропусност на вода 
а. Формирање на кондензација на внатрешните површини – проверка на коеф.на топлинска 
пропусност во однос на спречување на кондензација 
б. Дифузиско навлегување на влага 
б.1. Вкупна масена влажност на материјалот X`uk 
б.2. Температура на внатрешна и надворешна поврпина и во слоеви на конструкцијата-
дијаграм 
б.3. Отпор на дифузно навлегување на водена пареа Z 
б.4. Притисок на заситеност на водените пареи Pi-Pe, Pimax-Pemax(Pa) - дијаграм 
б.5. Густина на дифузиски ток на водена пареа  qmi (g/m2h) по слоеви на конструкцијата 
б.6. Количина на кондензат q`m (g/m2h) 
б.7. Вкупна количина на кондензирана водена пареа q`z (kg/m2) 
б.8. Потребно време на сушење на конструкцијата ds 
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в. Пропусност на воздух и непропусност на вода кај прозори и врати – потребни услови при 
избор 
1.10. Топлотна акумулативност 
1.1. Фактор на пригушување на  осцилациите на  температурата  ν [-]……(ni) 
1.2. Каснење на осцилации на  температура  η [h]…………………..............(eta) 
1.11.  Проценка на вистинската заштита на застаклена фасада од сончева светлина 
1.12.  Еколошки карактеристики – определени СО2 емисии од електрична и од топлинска 
енергија 
1.13. Резиме – Определени заштеди на енергија,финансиски заштеди,време на поврат на 
инвестицијата и заштеди на СО2 емисии како резултат од мерките за Енергетска 
ефикасност 
1.14.  Определување на Енергетски класи 
а. Енергетски класи во зависност од потребна енергија и примарна енергија 
б. Енергетски класи според енергетски потреби од топлинска енергија 
1.15. Енергетски Пасош 
а) Енергетски пасош според енергетски класи за потребна и примарна енергија 
б) Енергетски пасош според енергетски класи за топлинска енергија 

ПРЕДНОСТИ 
1.Се на едно место 
- Пресметка на потребна енергија – корисна,финална и примарна 
- Пресметка на СО2 емисии 
- Пресметка на коеф. на топлинска пропустливост U(W/m2K),со оптимизација во реално 
време. 
- Пресметка на потребна енергија во случај кога има повеке извори на енергија кои се 
користат едновремено 
- Техно-економска анализа (ПВИ,ПИИ,НСВ,КНСВ,ИСР) 
- Елаборат за енергетска ефикасност 
- Енергетско сертифицирање-Енергетски Пасош 
2. Месечна метода на пресметка 
3. Зонирање на објектот (области) 
4.Различни режими – континуиран,со прекин,со редукција на температура 
5. Пресметка на вистински интерни топлински добивки/загуби 
7. Пресметка на топлински добивки/загуби од сончево зрачење преку: 
   прозори,надворешни зидови и кров 
8. Пресметка на топлински загуби: греано-негреано,негреано-надвор 
9. Пресметка на топлински мостови 
10. Пресметка на влијание на губитоци/загуби низ зид на Дилатација и Еркери 
11.Нормализација на просечната потрошувачка на топлинска енергија од сметките за 
последните 3 години спрема референтните климатски податоци за пресметка на базната 
(пред МЕЕ) потрошувачка 
12. Пресметка на енергија добиена од ОИЕ (сончеви колектори) и вклучување на истата 
во енергетскиот биланс: 
греење,ладење,ПТВ,вентилација и осветлување 
13.Го пополнува Извештајот од извршена Енергетска Контрола и го дава во форма за 
печатење. 
14.База на материјали (> 600) 
15.База на климатски податоци за 15 града во Македонија 
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НАЧИН НА ПРИКАЖУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
 

ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРИМЕНА НА СОФТВЕРОТ 
 

НОВИ ОБЈЕКТИ 
 

ПОТВРДА за исполнување на минималните барања за енергетска 
ефикасност 

СЕРТИФИКАТ за енергетски карактеристики на згради 
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ПОСТОЕЧКИ ЗГРАДИ 

 
ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА 
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