• Од Правилникот за енергетски
карактеристики на згради
• Изјава за усогласеност
• Сертификат за енергетски карактеристики
на згради
• Сертификат за ЕК на нестанбени згради

Член 27
(1) Означувањето на зградите и градежните единици во поглед на нивните енергетски карактеристики (ЕК) вклучува одредување на енергетската класа на зградата, односно градежната единица и изработка на сертификат за ЕК.
(2) Сертификат за енергетски карактеристики на зграда се
издава за: - нови и постоечки згради, во сопственост или под
закуп, јавни згради со корисна подна површина > 500 m2.

(3) Oд 30.9.2015 год., сертификат за EK на зграда за зградите
и градеж.единици од с.(2) т.2) од овој член ќе се издава доколку нивната плоштина на корисната подна површина > 250 m2.
(4) Сертификат за ЕК на зграда се издава за зградите во целина или за градеж.единици како делови од зграда, спрат или
стан, доколку тие делови може да бидат одвоено третирани
и/или се во сопственост на посебни лица.
(5) При означување на градеж.единици, сертификат за ЕК
може да се издаде врз основа на означувањето на целосната
зграда или врз основа на процена на друга типична градежна
единица од истата зграда, со исти ЕК.
(6) Градеж.единица во состав на зграда за домување со плоштина на корисната подна површина > 20% од вкупната плоштина на корисната подна површина на зградата, која, според
намената, значително се разликува од намената на зградата
за домување, изведба и опременост, одвоено се означува
како зградите за комерцијални и деловни намени, односно
градеж.единици.

(7) Градежната единица во состав на зграда за комерцијални и деловни намени со плоштина на корисната подна површина > 20% од
вкупната плоштина на корисната подна површина на зградата, која,
според намената, се користи како зграда за домување, одвоено се
означува како зградите за домување, односно градежните единици.
(8) При означување на згради за домување (во станбени куќи со
посебен режим или во станбени куќи), сертификат за ЕК на зграда
може да се издаде врз основа на процена на друга типична зграда,
со слично проектно решение и големина и со сличен квалитет на
реалните ЕК, доколку таквата сличност е гарантирана од страна на
трговец поединец или правно лице кое поседува лиценца за вршење на енергетска контрола и кое го издало сертификатот за ЕК за
згради за втората зграда.
(9) За означување на комплексни згради не може да биде издаден
заеднички сертификат за ЕК на зградите, заради различната намена на одделни делови од зградата, комплексноста на техничките
системи, недоволна документација за постојните згради и друго.
Такви примери се трговски центри (продавници, ресторани, фитнес
простори, паркинг простори и друго); културно-историски згради
(заради недоволно познавање на градежните материјали, нетипични системи за греење, пожарни зони). Поради ова, за означување
на комплексните згради потребни се детални анализи, односно
спроведување на енергетски контроли.

(10) Сопствениците на зградите и градежните единици од с.(2)
т.2) од овој член треба да го истакнат сертификатот за ЕК на
зградата на место кое е јасно видливо за јавноста, без обврска за прикажување на препораките од истиот.
(11) За згради и градежни единици кои поседуваат сертификат
за ЕК на зграда и кои се продаваат или издаваат под закуп,
продавачите или закуподавачите треба да го објават по пат на
огласување во комерцијалните медиуми и индикаторот за ЕК
од сертификатот за ЕК на зграда за зградата, односно градеж.
единица, како што соодветствува.
Член 28
(1) При издавањето од страна на енергетскиот контролор, сертификатите за ЕК на зграда треба да бидат потпишани од
овластените енергетски контролори, со нивно име и презиме,
адреса и професионално занимање и да бидат заверени од
страна на трговецот поединец, односно правното лице со
неговото име, адреса и печат.

(2) Кога сертификат за ЕК на зграда се издава за нови згради и градеж.единици како и за згради и градеж.единици кои биле предмет
на значителна реконструкција, енер.контролор треба до инвеститорите, односно сопствениците да го достави сертификатот заедно со
пополнетата изјава од Прилогот 5 за усогласеност на основниот
проект за градење или реконструкција со минималните барања за
ЕК од ч.7 с.(1) и (2).
(3) Кога сертификат за ЕК на зграда се издава за постојни згради
кои се продаваат или издаваат под закуп, за згради кои се во сопственост или се закупени од лица од јавниот сектор како и за згради
од јавен карактер, енер.контролор треба до сопствениците, продавачите, односно закуподавачите да го достави сертификатот заедно
со извештајот за наодите од спроведената енер.контрола.
(3) Кога сертификат за EK на зграда се издава за постојни згради и
градеж.единици кои се продаваат или издаваат под закуп, за згради
и градеж.единици кои се во сопственост или се закупени од лица од
јавниот сектор како и за згради и градежни единици од јавен карактер, енер.контролор треба до сопствениците, продавачите, односно
закуподавачите да го достави сертификатот заедно со извештајот
за наодите од спроведената ЕК.

(4) Енер.контролор, во рок од 15 дена од издавањето на сертификатот за ЕК на зградите треба да достави еден примерок од истиот
до Агенцијата за енергетика на РМ (натаму: Агенција), за потребите
од водење на евиденција.
(5) Сертификатите за ЕК на зградите се издаваат со период на важност од 10 години. Доколку во периодот на важност на сертификатот зградата подлежи на значителна реконструкција, за истата треба да се издаде нов сертификат.
(6) Содрж. и форм. на сертиф. за ЕК на зградите е дадена во Пр. 6.
Член 29
(1) Сертификатот за ЕК на зграда треба да содржи податоци за ЕК
на зградата или градеж.единица и референтни вредности, како што
се мин. барања за ЕК од ч.7 с.(1) и (2) од овој правилник, со цел
сопствениците, односно станарите да бидат во можност да ги споредат и оценат нивните ЕК. Исто така, во сертификатот за ЕК на
зграда треба да се содржат и податоци за год.потрошувачка на
енергија и процентуалното учество на енергија од обновливи извори во вкупната потрошувачка на енергија.

(2) Сертификатот за ЕК на зградите треба да содржи и препораки за
спроведување на екон. оптимални, односно екон. исплатливи мерки
за подобрување на ЕК на зградите или градеж.единици, освен ако
не постои доволен потенцијал за такви подобрувања. Доколку не
може да бидат дадени такви препораки, издавачот на сертиф. треба да дополни соодветна информација за истото во сертификатот.
(3) Препораките од став (2) од овој член се однесуваат на:
1) спроведување на мерки за знач. реконструкција на обвивката
или тех. системи во состав на зградата или градежната единица;
2) спроведување на мерки за подобрување на ЕК на поединечни
делови на зградата, како уреди и постројки, независно од спроведувањето на знач. реконструкција на обвивката или тех. системи
во состав на зградата или градежната единица.
(4) Препораките од с.(2) од овој член треба да бидат тех. изведливи
за одделната зграда или градеж.единица и можат да дадат информација за проценката на периодот на враќање на инвестицијата во
текот на екон. животен век на препорачаните мерки.

(5) Сертиф. за ЕК на зграда треба да содржи информации за тоа
каде може да се добијат подетални информации за објавените
податоци, вклучувајќи и за исплатливоста на преп. мерки од самиот
сертиф., доколку такви постојат. Процена на исплатливоста на преп.
мерки се заснова на група стандардни услови како што се процена
на енер.заштеди, основните цени на енергијата и првично предвидување на цената. Сертиф. треба да содржи и информации за постапките што треба да се превземат за да се спроведат преп. мерки,
меѓутоа, може да содржи и др. допол. информации во врска со
спроведените енер.контроли и за стимулативни мерки од финансиска или друга природа.
(6) Лицата од јавниот сектор, за зградите и градежните единици во
нивна сопственост треба да ги спроведуваат препораките од с.(2)
од овој член вклучени во сертификатот за ЕК на зграда во текот на
неговиот период на валидност.

Член 30
(1) Сертиф. за ЕК на зградите за нови згради и градеж.единици како
и за згради и градеж. единици кои биле предмет на знач. реконструкција се издава врз основа на податоци од основниот проект
или проект на изведена состојба, во врска со рац. користење на
енергија и топл.заштита, како и завршниот извештај за извршениот
надзор од правното лице кое вршело надзор и писмени изјави на
изведувачите за изведените работи и услови за одрж. на зградата.
(2) Сертификат за ЕК на зградите за постојни згради и градеж. единици кои се продаваат или издаваат под закуп, згради и градеж.
единици кои се во сопственост или се закупени од лица од јавниот
сектор како и згради и градеж.единици од јавен карактер се издава
врз основа на податоци од извеш. за спроведена енер. контрола.
(3) Сертификатот за ЕК на зграда се издава врз основа на пресметани ЕК на зградата, односно градежната едница и на индикаторите за ЕК (вкупна годишна потрошувачка на примарна енергија за
1 m2 корисна површина [kWh/m2 god] и годишна емисија на СО2 за 1
m2 корисна површина [kg CO2/m2 god]).

(4) Пресмет. на потребната енергија и влезната енергија за греење,
ладење, вентилација, подготовка на санитарна топла вода и осветление треба да се врши во согласност со следните МК хармонизирани стандарди: МКС ЕN ISO 13790, МКС EN 15241, МКС EN
15243, МКС EN 15316-2, МКС EN 15316-3 и МКС EN 15193.
(5) Одредувањето на вкуп. год. потрош. на примарна енергија и
емисијата на СО2 се врши врз основа на вкуп. год. влезна, односно
испорачана енергија за различни категории на потрошувачи, а во
согласност со МК хар. Станд. МКС ЕN 15603 и МКС EN ISO 15315.
(6) Методите за изразување на ЕК на зградите и градеж. единици
како и за означување на зградите и градеж. единици се дадени во
МК хар. стан. МКС ЕN 15217.
(7) Пресметките на екон. параметри за енер. системи во зградите се
вршат во согласност со МК хармонизиран стандард МКС ЕN 15459.
Член 31
(1) Пресмет.и израз. на енер.класа за зградите се врши врз основа
на вкуп. спец.год.испорачана енергија за греење во [kWh/m2 god].
(2) Зградите и градеж.единици за домување и нестанбените згради
и градеж.единици се поделени во 8 енер.класи, и тоа: А+, А, B, C, D,
E, F и G. Класата А+ претставува енер.најповолна, додека класата
G е енер.најнеповолна класа. Прилог 6.

(3) Енер.класа за згради и градеж.единици за домување графички е
прикажана на сертификатот даден во Прилогот 6, точката 6.1.
(4) Енер.класа за нестанбени згради и градеж.единици графички е
прикажана на сертификатот, даден во Прилогот 6, точка 6.2. Бидејќи
за различни категории на нестанбени згради се разликуваат рефер.
вредности во графичкиот приказ, рефер.вредности се даваат со
податоци за релат.вкуп.спец.год. испорачана енергија за греење во
[kWh/m2 god], која се пресметува согласно равенката:
QH,nd,rel = (QH,nd / QH,nd,max) x 100%,
• QH,nd [kWh/m2 god] – спец.год. испорачана енергија за греење; и
• QH,nd,max [kWh/m2 god] – макс.дозволена спец.год. испорачана
енергија за греење.
(5) Енер.класи се изразуваат во зависност од рефер. климатски
податоци. Подрачјето на РМ е поделено во 3 климатски зони.
Климатските зони се дадени во Прилогот 7 и истите се одредени во
зависност од вредностите на топлинските степен денови кои, исто
така, се дадени во Прилогот 7.

IX. НАДЗОР НА ИЗДАДЕНИТЕ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ
КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИТЕ И НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА
КОНТРОЛА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ГРЕЕЊЕ И СИСТЕМИТЕ ЗА
КЛИМАТИЗАЦИЈА
Член 32
(1) Сопствениците или корисниците на зградите или градеж. единици за кои е издаден сертификат за ЕК на зградите и/или за системите за греење со котли за греење на просторот во згради со ефек.
моќност > 20 kW и системите за климат. во згради со ефек.моќност
> 12 kW за кои е направена контрола, треба на барање на Агенцијата, за потребите од вршење надзор, да ги стават на располагање
сертификатите за ЕК на зградите и извештаите за наодите од контролата на предметните системи.
(2) При вршењето на надзорот од с.(1) од овој член, сопствениците
или корисниците на зградите или градеж.единици, односно на системите за греење и системите за климат. треба да ги стават на располагање на Агенцијата сите потребни податоци, целосната постоечка техничка и друга документација како и да овозможат услови за
непречена работа.

Член 33
(1) Агенцијата, надзорот над издадените сертификати за ЕК на зградите, надзорот над изготвените извештаи за наодите од контролата
на системите за греење и надзорот над изготвените извештаи за
наодите од контролата на системите за климатизација го врши врз
основа на еден од следните начини:
1) случаен избор од статистички голем (валиден) процент од сите
издадени сертификати за ЕК на зградите, од сите изготвени
извештаи за наодите од контролата на системите за греење,
односно од сите изготвени извештаи за наодите од контролата на
системите за климатизација во текот на 1 година или
2) случаен избор од статистички голем (валиден) процент од сите
издадени сертификати за ЕК на зградите во текот на 1 година, за
зградите од одделните енер. класи, од посебен тип и намена.
(2) Агенцијата, најмалку еднаш во текот на 3 години, врши надзор
над најмалку 1 случајно избран сертификат за ЕК на зградите, над
најмалку еден случајно избран извештај за наодите од контролата
на системите за греење и над најмалку еден случајно избран
извештај за наодите од контролата на системите за климатизација,
издадени од секој од енергетските контролори во РМ.

Член 34
Агенцијата, при вршењето на надзорот од ч.32 с.(1) врши:
1) проверка на точноста и потполноста на податоците за зградата, односно градеж.единица, врз основа на кои е издаден сертификатот за ЕК на зградата како и проверка на точноста на податоците објавени во истиот и предлож. мерки за подобр. на ЕК; и
2) проверка на точноста и потполноста на податоците за системите за греење и сист.за климатизација како и проверка на точноста на податоците и пресметките и оправданоста на предлож.
мерки за подобрување на енер. ефикасност дадени во извештаите за наодите од контролата на сис. за греење и сис. за клим.
Член 35
(1) Агенцијата, при вршењето на надзор над издадените сертификати за ЕК на зградите и над изгот. извештаи за наодите од контролата на сис. за греење и сис. за клим. изготвува извештаи, кои ги објавува на својата веб страница.
(2) За издадените сертиф. за ЕК на зградите, за изгот.извештаи за
наодите од контролата на сис. за греење како и за изгот. извештаи
за наодите од контролата на сис. за клим., односно за изгот. извеш.
за наод.од спров. енер. контроли, се води евиденција во Агенцијата.

Прилог 6
6.1. Сертификат за ЕК на згради за домување
Форма на
сертификатот
Останатитот дел од
сертификатот за ЕК
на згради за домување е во форма на
табеларни податоци
и се состои од 4
страници.

Прва страница:
1. Податоци за зградата:

Вид на зграда (во согласност со ч.3)

Локација на зградата (место со ПБ, адреса, КП)

Климатска зона (бр.на топлински степен денови)

Нова, односно реконструирана зграда

Година на завршување со градењето на зградата

Година на завршување на техничките системи

Име на изведувачот на работите

Број на катови (визба, приземје, катови, подпокрив)

Број на станови

Вкупна подна површина на зградата

Нето корисна површина на зградата

Загреван волумен на зградата

Начин на ладење

Вид на вентилација (природна, принудна без враќање на
топлина, принудна со враќање на топлина)
 Користење на ОИЕ
 Име на трговецот поединец, односно правното лице кое го
издава сертификатот
 Име и потпис на извршителот на означувањето
 Датум на извршување на означувањето

Втора страница:
2. Коефициенти на специфични трансмисиони топлински загуби на
обвивката на зградата:
2.1. Коефициенти на пренесување на топлина (U вредности) за
непрозрачни елементи (ѕидови покриви, подови)

Ознака на елементот

Ориентација

Површина

Среден коефициент на пренесување на топлина за изведена
состојба

Среден коефициент на пренесување на топлина –
максимално дозволена вредност
2.2. Коефициенти на пренесување на топлина (U вредности) за
прозрачни елементи

Ознака на елементот

Ориентација

Површина

Среден коефициент на пренесување на топлина за изведена
состојба

Вредноста на сончевиот фактор(fg, g)

Трета страница:
3.1. Пресмет. год.потрош. на финална енерг.по категории на потрошувачи:
 Греење
 Ладење
 Вентилација
 Топла вода
 Осветление
 Помошна енергија
 Вкупна потрошувачка
За секоја катег.на потрошувачи треба да се даде учеството на одделни извори на енергија.

3.2. Пресмет. год.потрош. на примарна енерг. по категории на потрошувачи:
 Греење
 Ладење
 Вентилација
 Топла вода
 Осветление
 Помошна енергија
 Вкупна потрошувачка
За секоја категор. на потрошувачи треба да се даде % учеството на одд. извори на енергија.

3.3. Индикатори за енергетска ефикасност:
 Специфична потрошувачка на примарна енергија [kWh/m2 god]
 Спец. емисија на СО2 за пресметана прим. енергија [kgCO2/m2 god]

Четврта страница:
Четвртата страница од сертификатот за ЕК
карактеристики за постојните згради содржи
предлог мерки за подобрување на ЕК на
зградата кои се економски оправдани. За
новите згради, сертификатот содржи
препораки за користење на зградата од аспект
на заштеда на енергија и топлинска заштеда.

6.2. Сертификат за ЕК на нестанбени згради

Форма на сертификатот за нестанбени згради
Останатитот дел од сертификатот за ЕК на нестанбени згради
е во форма на табеларни податоци и се состои од 4 страници.
Податоците кои треба
да се внесат во овие 4
страници се идентични со претходните.

