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Енергетски Пасивни Објекти за Домување 

Апстракт 

Пристапот до енергетски ефикасни и економски прифатливи енергетски ресурси е многу важен 

предуслов за брз економски развој на една земја. Ограничените енергетски ресурси и еколошките 

проблеми кои се јавуваат како резултат на употребата на различни извори на енергија, пред сé 

јаглен, сурова нафта, природен гас, но и електрична енергија произведена со користење на овие 

примарни енергетски извори, мора сериозно да се има во предвид. 

Во овој труд посебно внимание е посветено на ефикасното искористување на енергијата на 

примарните извори, вклучително и електрична енергија, особено за греење и ладење, преку развој на 

современ концепт на заштеда на енергија во приватното домување. Со изградба и користење на 

т.н. пасивни енергетски објекти, како и со внимателно планирање, лоцирање и изградба на такви 

објекти во комбинација со рационално користење на енергијата, може да се постигне висок 

степен на заштеда на енергија, намалување на потрошувачката на горивата, зачувување на 

примарните енергетски извори и значително намалување на вкупните трошоци за енергија. 

Клучни зборови: енергија, примарни енергетски извори, електрична енергија, енергетска 

ефикасност, заштеди на енергија. 

 

Abstract 

Access to energy efficient and economically affordable energy resources is very important precondition for 

fast economic development of a country. The limited energy resources and environmental problems as a 

result of utilization of various energy resources such as coal, heavy oil, natural gas and electricity produced 

by using these primary energy resources, must be seriously considered. 

In this paper special attention is paid to efficient energy utilization of primary resources, including 

electricity, particularly for heating and cooling purposes, through the development of a modern concept of 

energy savings in private housing. By construction and utilization of the so-called passive energy buildings, 

and with careful planning, locating and constructing of such buildings in combination with rational use of 

energy, one can achieve high energy savings, reduce power consumption, save primary energy resources 

and reduce energy costs significantly. 

  

Keywords: energy, primary energy sources, electrical energy, energy efficiency, energy savings. 
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Вовед 

Еден од главните показатели на степенот на развој на едно општество е потрошувачката на енергија. 

При тоа, не е доволно само количината на потрошена енергија по жител да биде висока, туку 

напротив, многу е поважен коефициентот кој покажува колкав е приносот на бруто домашниот 

производ по единица потрошена енергија. Овој фактор всушност го дефинира индексот на ефикасно 

користење на енергијата во едно општество. Нерационалното користење на енергијата, особено во 

услови на ограничени енергетски ресурси и нивна висока пазарна цена, доведува до сериозни 

проблеми во економијата дури и кај високо развиените земји. Од друга страна, зголемувањето на 

трошоците за енергија негативно влијае врз квалитетот на животот на луѓето и го намалува нивниот 

стандард на живеење зафаќајќи сé повеќе и повеќе средства од нивниот семеен буџет за покривање на 

трошоците за енергија.  

Недвосмислено е раширено мислењето дека иднината на енергетската стабилност на една земја, а со 

тоа и на нејзините граѓани, лежи во: (1) зголемено производство на енергија од обновливи извори на 

енергија, и (2) намалување на специфичната потрошувачка на електрична енергија по жител. Ова 

второто вообичаено се реализира преку ефикасно користење на енергијата и заштеди на енергија, 

односно намалување на загубите на енергија. Во таа насока, особено е значајно намалување на 

потрошувачката на енергија во домаќинствата, посебно кога се знае дека во просек една третина од 

целокупната потрошувачка на енергијата се реализира во современите домаќинства, пред сé за 

загревање, ладење, вентилација и сл.  

Имајќи го ова во предвид, во последно време, главно место во делот на заштеди на енергија заземаат 

новите принципи на градење на објектите за живеење. Новиот концепт на домување во т.н. 

енергетски пасивни објекти за живеење станува исклучително значаен и не само што истиот силно 

се промовира, истиот добива и институционални димензии преку промена на законите за градба на 

новите и модернизација на постојните објекти за домување. 

Основи на концептот на енергетски пасивни објекти за домување 

Терминот „пасивен/пасивна“ се применува во глобален енергетски контекст и опишува систем 

базиран на примање и задржување на енергија која пасивно, односно без дополнителен ангажман на 

определени „активни“ системи за генерирање на енергија, ги задоволува во целост енергетските 

потреби на современото домување. Вообичаено, овој концептот на енергетски пасивни објекти за 

домување (куќи) се базира на неколку основни фактори: 

 користење на природни енергетски ресурси, пред сé сончева светлина и топлина, 

 природна циркулација на воздух,  

 активно користење на природните карактеристики на теренот и биолошката околина, и 

 употреба на современи материјали и технологии при изградба на објектите за домување. 

Поедноставно кажано, главни одлики на енергетски пасивните куќи се користење на двојно или 

тројно глазирани стакла на прозорците, суперизолација на ѕидовите, темелите и покривите, речиси 

херметички затворена конструкција на објектот со природен и/или вештачки систем за циркулација 

на воздухот, користење на природни материјали за градба, минимална проводливост на топлината 

низ конструкцијата, и по можност максимално искористување на природната сончевата светлина и 

топлина. Како резултат на користење на ваков вид на изведба се добива објект за домување кој не 

само што ги намалува трошоците за греење и ладење и до 90%, туку едновремено обезбедува високо 

квалитетна атмосфера за живеење во неговата внатрешност. 

Изградба и изведба на енергетски пасивни објекти за домување 

Размислувањето да се реализира енергетски пасивен објект за домување (ЕПОД) започнува со процес 

на анализа на локацијата и околината на просторот во кој ваквиот објект треба да биде сместен. 

Доколку сакаме да реализираме енергетски ефикасен простор за живеење, зачудувачки клучно 

значење има прашањето за правилно позиционирање, лоцирање и изборот на типот на градбата на 

објектот. Затоа, нашата анализа ќе ја започнеме со изборот на правилна локација на објектот. 
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Избор на правилна локација и ориентација на ЕПОД 

Правилната локација и ориентација на објектот може значително да ја подобри или ја влоши 

одржливоста на целиот концепт на ЕПОД. При изборот на локацијата и ориентацијата пред сé 

неопходно е да се препознаат врските помеѓу објектот за домување и неговото непосредно природно 

опкружување. Основни природни карактеристики кои значително влијаат врз локацијата и 

ориентацијата на објектот се: (1) топографијата на просторот и неговата изложеноста на сончево 

зрачење, (2) насоките на ветерот и локалните климатски услови, како и (3) составот на почвата и 

евентуални блиски протоци на вода во околината на објектот. Според тоа, може да заклучиме дека 

локациските услови значително влијаат врз квалитетот и степенот на енергетска ефикасност која ќе 

биде одлика на новиот стамбен објект (Сл.1).  

Дизајнот и големината на објектите исто така имаат големо значење, најповеќе заради фактот што 

поголемите простории (површини и волумени) секогаш водат до поголема загуба на енергија. 

Соодветно, во зависност од поставеноста и климатските услови во кои треба да опстојува објектот, 

потребно е да се избере соодветен дизајн и димензионален сооднос помеѓу страните на објектот. Таа 

на пример, во зависност од климатските услови, соодносот помеѓу должината и шираната на објектот 

идеално би требало да биде во следните граници: 

 за ладни климатски услови:    од (1,1:1) до (1,3:1) 

 за умерени климатски услови:   од (1,6:1) до (2,4:1) 

 за топли и суви климатски услови:   од (1,3:1) до (1,6:1) 

 за топли и влажни климатски услови:   од (1,7:1) до (3:1) 

  

Сл. 1: Оптимален соодност помеѓу должина и ширина на објектите според клима и локациска поставеност. 

Микроклиматските локациски услови особено ги вклучуваат дневната и годишната патеката на 

сонцето, типот, интензитетот и правецот на ветер и видот и распространетоста на природната 

вегетација во неговата околина. Сончевата патека треба да биде земена во обзир во процесот на 

конфигурирање и ориентација на домот со цел да се максимизира добиената сончева енергија 

(светлосна и топлинска) во зимскиот период и истата да се минимизира во текот на летниот период 

(Сл.2 и Сл. 3). 

            
                          Сл. 2: Дневна патека на сонцето.             Сл. 3: Оптимална тополошка поставеност на објект. 
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Друга важна карактеристика при планирањето и ориентацијата на објектот е директното сончево 

зрачење и осенчувањето на објектот во текот на денот и летно-зимскиот период. На Сл.4а, прикажано 

е влијанието на големината на прозорците во процесот на осветлувањето на внатрешноста на објектот 

во летниот и зимскиот период, а со тоа и можноста за директно загревање на внатрешните простории, 

односно ефикасното искористување на сончевата енергија. Може да се забележи дека со соодветно 

димензионирање на должината на надстрешница, растојанието помеѓу таванот и прозорецот и самата 

висина на прозорецот може да се овозможи целосно искористување на сончевата енергија во текот на 

зимскиот период кога сонцето е пониско на хоризонтот, и спречување на директно сончево зрачење 

во внатрешноста на домот во летниот период кога сонцето е високо на хоризонтот. На Сл. 4б, дадени 

се карактеристиките на осенчување на непосредната околина на објектот во зависност од 

конфигурацијата на теренот, што е исто така значајно особено кога станува збор за соседни објекти за 

домување.             

      

(а)                                                                    (б) 

Сл. 4: Користење на природна енергија на сончевото зрачење:  

а) во зависност од димензиите на објектот, б) во зависност од конфигурација на теренот. 

Како што веќе напоменавме, обликот и големината на објектите како и нивната непосредна 

поставеност еден до друг имаат исто така силно значење во смисол на зачувување на енергијата. На 

Сл. 5а и 5б дадени се неколку примери од кои може да се види како зависи енергетската ефикасност 

(губењето на енергија) од објектите за домување во зависност од нивниот облик и големина. Може да 

се забележи дека типичната градска куќа има 30% помали загуби на енергија од обична едноспратна 

куќа која најчесто се гради надвор од градовите. 

 

       

(а)                                                                               (б) 

Сл. 5: Загуби на енергија, (а) во зависност од типот на објект, (б) формата на објектот. 
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Во Табела 1, дадени се односите помеѓу обликот и површината која потпаѓа под ѕидови и количината 

на потребната енергија за загревање кај шест типични форми на градба на објектите за домување (Сл. 

5б). Како што може да се забележи од Сл. 5б и од Табела 1, ако односот помеѓу вкупниот периметар 

на ѕидовите и корисната површина на целиот објект кај План Б изнесува 1, тогаш кај План А, тој 

изнесува 0.87, односно има помала искористеност на просторот, додека овој фактор на искористеност 

се зголемува како се оди кон План В, Г, а особено кога станува збор за правоаголни, квадратни и 

кружни форми. Кружната форма има најголема искористеност на просторот со најмалку ѕидови, а 

соодветно на тоа има и најмали енергетски потреби. Сепак во реалноста, заради тешкотии поврзани 

со изведба на кружни граддежни облици и проблеми со внатрешно уредување на кружниот простор, 

денес најискористени се правоаголните и квадратните облици кај современтите објекти за домување. 

Табела 1: Врска помеѓу обликот на објектот, неговата корисна површина и загубите на енергија. 

Конфигурација на објектот Вкупна површина на ѕидови (m2) Потреба енергија за загревање (kWh) 

План А (H-type) 160 2.856 

План Б (T-type) 140 2.501 

План В (L-type) 123 2.198 

План Г (правоаголник) 112 2.001 

План Д (квадрат) 106 1.894 

План Е (круг) 94 1.679 

 

Уште еден важен фактор за оптимално проектирање и позиционирање на објектите за домување од 

аспект на постигнување на ЕПОД, преставува можноста за активно користење на вегетацијата која 

постои или може да се реализира во околината на објектот. Имено, познато е дека зимзелените дрвја 

пропуштаа многу помалку сончево зрачење (околу 4%) во однос на листопадните дрвја кои во 

пролетниот и летниот период пропуштаат околу 8% од дневното сончево зрачење, но во зимскиот 

период поради паѓањето на нивните лисја, овозможуваат дури 50% од дневното сончево зрачење да 

биде пропуштено, што е многу корисно во текот на кратките и ладни студени зимски денови (Сл. 6а). 

Идеално поставување на вегетацијата би било северно од објектот да се постават зимзелени дрвја 

како бариера за студениот северен ветар, додека на јужната страна да се засадат листопадни дрвја со 

големи и широки крошни кои во текот на летото би биле идеална заштата од јакото сончево зрачење 

додека во зимскиот период би овозможиле слободен продор на сончевата енергија во домот (Сл. 6б). 

 

                            (а)                                                                                                       (б)  

Сл. 6: Влијание на вегетацијата врз енергетската ефикасност кај ЕПОД:  

(а) во зависност од типот на вегетацијата, (б) во зависност на поставеноста на вегетацијата на теренот. 

Откако е направена анализа и е утврдена оптималната ориентација, конфигурација и големина на 

домот, потребно е да се пристапи кон детално проектирање на ЕПОД во неговата целина – како 
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неговата надворешност така и неговата внатрешност. На Сл. 7 дадени се неколку генерални или 

минимални активности и инструкции кои треба да се применат во процесот на проектирање и изведба 

на ЕПОД. Како што може да се види, потребно е да се посвети особено внимание на видот и 

квалитетот на прозорците, изолацијата помеѓу внатрешноста и надворешноста на објектот, 

циркулација на воздухот внатре во објектот, термичка изолација на ѕидовите, подот и покривот и 

избегнување на т.н. термички мостови и секако максимално искористување на природните ресурси 

како што се сончево зрачење и природно проветрување. На соседната слика може да се види како би 

изгледал попречен пресек на еден таков ЕПОД кај кого до максимум се искористени природното 

соларно загревање, природна циркулација на воздух во и околу објектот и соодветно позиционирање 

на просториите во внатрешноста на објектот со цел истиот максимално да ја користи дневната 

сончева светлина и топлина како во текот на летниот така и во текот на зимскиот период. На тој 

начин, постои можност за создавање на енергетски ефикасни објекти за домување кои едновремено 

ќе овозможат и зголемена удобност и квалитет на живеење.  

    

Сл. 7: Основни елементи кои треба да се земат во предвид при проектирање на ЕПОД и попречен пресек на 

оптимален објект за живеење. 

Основните предности кои овие домови треба да ги обезбедат и да ги понудат на своите корисници се 

(Сл. 8): 

 намалување на непотребните загуби на енергија, 

 потпомагање на одбивањето на природното сончевото зрачење во лето и негово користење  во 

зима,  

 намалување на загадувањето на околината, 

 елиминација на проблемите поврзани со зголеменото количество на влага и заштита од 

опасности кои произлегуваат од поголеми врнежи на дожд, снег и појава на мраз, и 

 конечно, овозможување на квалитет и удобност на живеење. 
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                 Сл. 8: Минимални принципи за обезбедување на ЕПОД.      Сл. 9: Основни задачи на современ прозор. 

Може да се покаже дека за задоволување на овие услови апсолутен минимум е обезбедување на 

квалитетни прозорци (Сл. 9) и соодветен метод за циркулација и размена на воздухот помеѓу 

внатрешноста и надворешноста на домот (Сл. 10). Квалитетните прозорци ги обезбедуваат клучните 

предуслови за квалитетно и енергетски ефикасно домување бидејќи истите се: (1) простор преку кој 

се врши постојана комуникацијата помеѓу внатрешноста и надворешноста на објектот, и (2) 

претставуваат природна бариера помеѓу она што сакаме да влезе во внатреешноста на домот и она 

што сакаме да излезе од него. Од друга страна, методот на циркулација и измена на воздухот помеѓу 

внатрешноста на домот и надворешниот свет е многу значајно пред сé заради: 

 намалување на загубите за загревање и/или ладење, 

 овозможување на квалитетен воздух и нормални услови за живот и работа, 

 овозможување на квалитетно ниво на влажност на воздухот, и 

 природната циркулација на воздухот овозможува дополнително прочистување на воздухот од 

прашина, инсекти и други загадувања кои може да постојат во домот. 

 

Сл. 10: Природна циркулација на воздух:  

(а) движење на воздухот во и надвор од објектот, (б) принцип на природна циркулација на воздух базиран на 

спротивно поставени прозори и центално поставено јадро во функција на оџак. 

 

Најчесто користен метод за природна циркулација на воздухот е преку соодветно поставување и 

дизајнирање на објектот со т.н. спротивно поставени прозори и/или централно јадро во форма на 

оџак кое го собира и го подига воздухот нагоре и истиот го исфрла надвор од домот (Сл. 11).  
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Доколку се задоволени овие два услови, пропратени со соодветна локација на објектот и адекватна 

вегетација на периметарот на објектот, речиси 50% од потребите на еден ЕПОД се задоволени. 

Останатите 50% отпаѓаат на квалитетна изолација на ѕидовите, подот и покривот и избраниот метод 

на загревање и ладење на објектот. Со оглед дека изолацијата и методот на загревање претставуваат 

даваат широк простор за анализа во зависност од видовите и материјалите, истите го надминуваат 

обемот на овој труд и овде нема да бидат предмет на анализа. 

 

Заклучок 

Зголемувањето на потребите од енергија резултира со зголемена цена на енергенсите на глобално 

ниво, а тоа пак негативно се рефлектира врз економскиот развој на општеството од една страна, а од 

друга страна драстично го намалува стандардот и квалитетот на живеење на неговите граѓани. Заради 

тоа, потребно е да се изнаоѓаат нови методи кои директно или индеректно можат да придонесат за 

поефикасно искористување на енергијата и соодветно на тоа овозможува заштеди на енергија 

потребна за нормално живеење. Еден од начините за енергески заштеди е секако изградбата и 

употребата на т.н. енергетско пасивни објекти за домување. Ваквите објекти намалувањето на 

потрошувачката на енергија не го реализираат на штета на квалитетот и стандардот на домување. 

Напротив, нивна основна цел е обезбедување и подигнување на стандардот на живеење при 

максимална заштеда на енергија. 

Во овој труд беа накратко презентирани неколку основни и можеби помалку познати факти околу 

начинот и методот на анализа и локациско поставување на ваквите енергетско ефикасни објекти кои 

треба максимално да ги користат природните поволности кои ги дава природата, како на пример 

сончевото зрачење, дневна светлина и топлина, природна циркулација на воздухот, заштита од студ и 

ветер преку соодветно избрана и поставена вегетација и сл. Со оглед дека сите овие методи не бараат 

дополнителни активни мерки за генерирањње на нови енергетски извори во функција на зголемување 

на енергетската ефикасност, истите можат да се третираат како пасивни методи, заради што и 

објектите кои се изведени со нивно користење ги нарекуваме енергетски пасивни објекти за 

домување. 
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