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Општините играат многу важна уло-
га во напорите кои се преземаат на 
меѓународно, на национално и на 
локално ниво за подобрување на 
енергетската ефикасност и корис-
тење обновливи извори на енер-
гија. Енергетската ефикасност, пак, 
е една од најбезбедните инвести-
ции што може да ја направи една 
општина, ако се има предвид дека 
финансиските заштеди и повратот 
на инвестицијата се скоро секогаш 
гарантирани. Креирањето и спро-
ведувањето општинска програма за 
енергетска ефикасност е ефективен 
и клучен прв чекор во таа насока.

Овој прирачник дава одговор на 
прашањето како да подготвиме про-
грама за енергетска ефикасност и 
е наменет да ја води општинската 
администрација (градоначалникот, 
советот на општината, менаџер за 
ЕЕ, администратор за ЕЕ итн.) чекор 
по чекор низ процесот на созда-
вање ефикасна и остварлива про-
грама за енергетска ефикасност и 
нејзино спроведување. Подготвен 
е од страна на „Консалтинг за стра-
тешки развој“ во рамките на проек-
тот  Промоција на енергетската 
ефикасност на општините во 
Македонија, финансиран од стра-
на на Светска банка преку Energy 

Sector Management Assistance Program 
(ESMAP). Проектот се спроведува 18 
месеци во периодот 2014-2016 и има 
за цел да ја зголеми ефикасноста 
на користењето енергија во општи-
ните во Македонија со унапреду-
вање на капацитетот на локалните 
самоуправи да идентификуваат и 
спроведуваат енергетски ефикас-
ни можности во општинскиот сек-
тор. Реализацијата е преку давање 
поддршка на 8 општини (Радовиш, 
Старо Нагоричане, Новаци, Кава-
дарци, Пехчево, Брвеница, Лозово 
и Росоман) да изработат различни 
документи кои се важни за ЕЕ на 
општината (општински програми 
за ЕЕ, општински акциски планови 
за ЕЕ, предфизибилити студии итн.) 
и споделување на искуствата со сите 
општини во земјата.

Подготовката на општинската про-
грама за енергетска ефикасност е 
обврска која произлегува од Зако-
нот за енергетика и истата се од-
несува на период од три години. 
Реализацијата на програмата се 
спроведува преку годишни акциски 
планови и доставување извештаи за 
завршената работа за претходна-
та година, кои содржат конкретни 
мерки што треба да се преземат за 
остварување на предвидените цели. 

ВОВЕД
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ЛИСТА НА КРАТЕНКИ И АКРОНИМИ

ЕЕ - енергетска ефикасност

ОПЕЕ - општинска програма за енергетска ефикасност

Менаџер за ЕЕ - менаџер за енергетска ефикасност

Администратор за ЕЕ - администратор за енергетска ефикасност

ЕУ - Европска Унија

РМ - Република Македонија

ОЕМ - општински енергетски менаџер

ОИЕ - обновливи извори на енергија

АП - акциски план

кtoe - килотон еквивалент

MWh - мегават час

kWh - киловат час
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Енергетската ефикасност (ЕЕ) е на-
чин на управување со потрошувач-
ката на енергија и запирање на не-
продуктивното трошење енергија, 
или со други зборови, тоа е интели-
гентно користење на расположли-
вите ресурси на енергија. 

Енергетската ефикасност е многу 
важна за економијата на општина-
та, а со тоа и на државата. Таа има 
за цел да ги намали трошоците за 
енергија и да направи финансиски 
заштеди во буџетот на општината по 
основ на потрошена енергија. Тоа ќе 
резултира со можност за пренамена 
на заштедените средства за други 
приоритетни потреби или за нови 
проекти за ЕЕ, ќе придонесе кон раз-
вивање на локалното претприем-
ништво и отворање нови работни 
места и ќе го намали влијанието врз 
животната средина. 

Дополнително, преку воведување 
мерки за ЕЕ, општините можат да 
ги подобрат и да ги зголемат своите 
услуги. Заради тоа на воведувањето 
на енергетска ефикасност не треба 
да се гледа исклучиво како закон-
ска обврска, туку како можност за 
долгорочен економски и одржлив 
развој. 

Општините играат значајна улога 
во промоција на енергетската ефи-
касност преку развивање и спро-
ведување стратегии кои ја подо-
бруваат енергетската ефикасност 
во објектите и активностите кои се 
во нивна надлежност (администра-
тивни згради, училишта, градинки, 
улично осветлување итн.) и/или пре-
ку поттикнување на подобрувања 
во насока на енергетска ефикасност 
во објектите за живеење, деловните 
објекти или индустрискиот сектор. 
Тие можат преку свои примери да 
бидат предводници во подобру-
вањето на ЕЕ, давајќи им пример и 
мотивирајќи го приватниот сектор 
и другите засегнати страни да го 

ЗОШТО ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ Е 
ВАЖНА ЗА ОПШТИНИТЕ?

Енергетската ефикасност не значи 
упростено штедење енергија на сметка на 
квалитетот на живеење, туку подразбира 

производство или остварување 
квалитетни услови за работа и живеење 

(дури и нивно подобрување) со помала 
потрошувачка на енергија! 

Спроведувањето енергетска ефикасност 
претставува извор на приходи и поголема 

фискална одговорност за општината.

Локалните власти е пожелно 
енергетската ефикасност и 
обновливите извори на енергија да 
ги вметнат во локалните развојни 
планови и стратешките документи. 
Посветеноста на енергетска 
ефикасност може да се изрази и во 
мисијата и визијата на општината.
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следат 
нивниот пример. 
Правилното и ефикасно форми-
рање на енергетскиот систем бара 
комбинирање повеќе мерки, како 
што се: намалување на потребата за 
енергија, користење обновливи из-
вори на енергија, примена на нови 

тех-
н о л о -
гии при градба на 
објектите, примена на то-
плинска изолација и др.

ОБВРСКИ ЗА ЕЕ: ОПШТИНА - РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА - ЕУ

Патокази од ЕУ

Европската Унија има развиено 
силна стратегиска, но и законодав-
на рамка, преку која обезбедува 
предуслови и осигурува искорис-
тување на огромниот потенцијал 
на енергетски заштеди. Република 
Македонија, согласно Договорот 
за стабилизација и асоцијација со 
ЕУ1, треба да го усогласи своето за-
конодавство со она на ЕУ. Подобру-
вање на енергетската ефикасност, 
користење обновливи извори на 
енергија и анализа и разгледување 
на влијанието на производството 
и потрошувачката на енергија врз 
животната средина се едни од ба-
рањата содржани во член 99 од До-
говорот. 

Позначајни меѓународни догово-
ри и протоколи кои имаат за цел 
поттикнување на енергетската 
ефикасност се: Договорот за енер-
гетска повелба, Протоколот кон 
енергетската повелба – Протокол 

1 Сл. весник на РМ бр. 28/01

на енергетска ефикасност и сродни 
аспекти на заштитата на животната 
средина (ПЕЕСАЗЖС) и Договорот за 
енергетска заедница (поопширни 
информации за овие документи се 
дадени во анекс 1). 

Целосната законска регулатива за 
енергетска ефикасност на ЕУ е дос-
тапна на http://europa.eu/legislation_
summaries/energ y/europ ean _
energy_policy/index_en.htm

На општинско ниво значајна е ини-
цијативата за Повелба на градо-
началниците (Covenant of Mayors), 
покрената од страна на Европска-
та комисија во 2008 година. Прет-
ставува  доброволен договор  со чие 
потпишување градоначалниците се 
обврзуваат на применување кон-
кретни мерки за енергетска ефи-
касност, кои водат кон намалување 
на емисиите на CO

2
 во нивните гра-

дови/ општини за повеќе од 20% до 
2020 година, согласно Предлогот на 
Европската енергетска политика од 
2007 година. 
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Законска рамка за енергетска
 ефикасност на Република
 Македонија

Законската рамка за енергетска 
ефи касност во  Република Македо-
нија е претставена во:2

- Законот за енергетика3;
- Стратегијата за развој на енерге-

тиката4; и
- Стратегијата за унапредување на 

енергетската ефикасност5. 

Целта на Законот за енергетика е 
да се обезбеди:
1) сигурно, безбедно и квалитетно 

снабдување на потрошувачите 
со енергија и енергенси;

2) создавање ефикасен, конкурен-
тен и финансиски одржлив енер-
гетски сектор;

3) поттикнување на конкуренција-
та на енергетските пазари со 
почитување на начелата на не-
дискриминација, објективност и 
транспарентност;

4) интегрирање на енергетските 
пазари на Република Македо-
нија во регионалните и во меѓу-
народните енергетски пазари во 
согласност со обврските презе-

2 http://www.covenantofmayors.eu  
[пристапено на 15.01.2016]

3 Сл. весник на РМ бр. 16/11, 79/13 и 164/13
4 Достапна на http://www.ea.gov.mk
5 Сл. весник на РМ бр. 143/10

мени со ратификуваните меѓу-
народни договори;

5) зголемување на енергетската 
ефикасност и поттикнување 
на искористувањето на обно-
вливите извори на енергија; и

6) заштита на животната средина 
од негативните влијанија при 
вршењето одделни дејности од 
областа на енергетиката.

Согласно Законот, Владата на РМ ја 
усвојува Стратегијата за развој на 
енергетиката на период од 20 го-
дини, со ревидирање на истата на 
секои 5 години, како и Програмата 
за реализација на Стратегијата за 
развој на енергетиката. 

Политиката за ефикасно користење 
на енергијата се утврдува со Стра-
тегијата за енергетската ефикас-
ност, којашто ја донесува Владата на 
Република Македонија на предлог 
на ресорното министерство (Минис-
терството за економија), а се одне-
сува на период од десет години, во 
согласност со Стратегијата за развој 
на енергетиката. 

Стратегијата за унапредување на 
енергетската ефикасност во Репу-
блика Македонија до 2020 г. е усво-
ена во септември 2010 година. Оваа 
стратегија воспоставува рамка за 
подобрување на состојбата на одр-
жливото користење на енергијата 
преку усвојување и спроведување-
то правни и регулаторни мерки, ин-
ституционално и кадровско зајакну-
вање, социјални и финансиски 
мерки, како и голем број технички 
програми и иницијативи наменети 
за потрошувачите. 

Повелбата на градоначалниците досега 
ја имаат потпишано три2 општини од 

Република Македонија: Град Скопје,  Тетово 
и Кочани.  
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Заради спроведување на Страте-
гијата за енергетска ефикасност на 
Република Македонија, Владата на 
Република Македонија, по предлог 
од Министерството, на секои три 
години, донесува акциски план за 
енергетска ефикасност6.

Република Македонија има доне-
сено и редица подзаконски акти 

6 Прв акционен план за ЕЕ на РМ до 2018 год., 
достапен на http://www.ea.gov.mk/images/
stories/E_Izdanija/11.Prv_Akcionen_Plan_za_
EE_na_RM_do_2018_MK.pdf

(правилници, 
уредби) кои ја опфаќа-
ат енергетската ефикасност. Ис-
тите се достапни на веб-страницата 
на Агенцијата за енергетика http://
www.ea.gov.mk/. 

Како земја потписничка на Конвен-
цијата на Обединетите нации за 

климатски промени (УНФЦЦЦ), Ре-
публика Македонија на доброволна 
основа го дава својот придонес во 
глобалните напори за намалување 
на емисиите на стакленички гасо-
ви (ИНДЦ)7. Согласно документот8, 
Република Македонија ќе настојува 
да ги намали емисиите на јагле-
роден диоксид од согорувањето 
фосилни горива за 30%, однос-

7 Национални придонеси кон ублажување на 
климатските промени (Intended Nationally 
Determined Contribution (INDC))

8 http://www.klimatskipromeni.mk/content/
Documents/mk%20final.pdf

Националните годишни 
индикативни цели за заштеда на 

енергија за 2018-та година 
(ktoe)

147.2

Сектор
Предвидена годишни заштеди 

на енергија до крајот на 2018-та 
година

Станбен сектор 40.51

Комерцијален сектор и комуналии 24.19

Сектор за индустрија 90.45

Сектор за транспорт 44.63

Вкупно предвидени енергетски 
заштеди 199.78

Слика 1: Националните индикативни цели за заштеда на енергија во ktoe

Стратегијата предвидува заштеда 
на енергијата од над 9% до 2018 година, 
споредено со просечната потрошувачка 
во петгодишниот период 2002-2006 
(147кtoe), со истовремена промоција 
на енергетската ефикасност, како и 
мониторинг и верификација до 2020 
година.
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но за 36% при повисоко ниво на 
амбиција, до 2030 година во од-
нос на референтното сценарио. 
Емисиите на јаглероден диоксид од 
согорувањето фосилни горива по-
криваат речиси 80% од вкупните 
емисии на стакленички гасови со 
доминантно учество на секторите 
снабдување со енергија, згради и 
транспорт.

Задачи за општините

Согласно Законот за енергетика, 
општините имаат обврска да под-
готвуваат тригодишни програми 
за енергетска ефикасност, како и 
годишни акциски планови за реа-
лизација на програмата. Програ-
мите треба да бидат во согласност 
со Стратегијата за енергетска ефи-
касност на РМ и Акцискиот план за 
енергетска ефикасност, а ги донесу-
ва советот на општината, на предлог 

на градоначалникот, а по претходно 
мислење од Агенцијата за енерге-
тика9.

Дополнително, Законот ги обврзува 
лицата од јавниот сектор (вклучи-
телно и општините) да ја следат и 
да управуваат со потрошувачката на 
енергија во зградите или градежни-
те единици во коишто ја вршат деј-
носта на начин на кој се остварува 
енергетска ефикасност и заштеда 
на енергија. Исто така општините се 
должни се да ја следат и да управу-
ваат со потрошувачката на енергија 
во јавното осветлување на начин на 
кој се остварува енергетска ефикас-
ност и заштеда на енергија10.

9 Сл. весник на РМ бр. 16/11, 79/13 и 164/13, 
(член 132)

10 Закон за изменување и дополнување на 
Законот за енергетика (Сл. весник на РМ бр. 
79/13)
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Креирањето општинска програма за 
енергетска ефикасност се одвива во 
четири фази: I - подготвителна фаза, 
II - фаза на креирање на програмата, 
III - фаза на имплементација и IV - 
фаза на мониторинг и известување.
Во самиот процес вклучено е доне-
сување одлуки во три наврати: на 
почетокот на процесот, одлука која 
ја носи градоначалникот со сове-
тот на општината, а се однесува на 
иницирање програма за енергетска 
ефикасност на општината; по фазата 
на подготовка на програмата, одлу-
ката на усвојување на истата ја носи 

советот на општината; и на крајот 
од процесот, по извршениот мони-
торинг и евалуација, кога советот ги 
усвојува резултатите и препораките 
за понатамошно планирање. 
Во целиот процес е вклучена и Аген-
цијата за енергетика, врз основа на 
законските ингеренции, преку да-
вање мислење за прифатливост на 
програмата и насоки за подобру-
вање на истата, прифаќање и кон-
трола на усогласеноста со стратеш-
ките документи на национално ниво 
и прибирање информации за степе-
нот на реализација на програмата.

ОПШТИНСКА ПРОГРАМА 
ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

Слика 2: Процес на подготовка на ОПЕЕ

Соберете и обработете ги 
информациите
Напишете ја ОПЕЕ
Подгответе акциски план
предфизибилити и 
физибилити студии

Направете 
подобрувања/ 

нова ОПЕЕ

Ф
аз

а 4 Правете 
мониторинг, 
верификација и 
известување

Имплементирајте 
ја ОПЕЕ

Направете 
структура - 
формирајте тим
Поставете ги целите

Иницирајте креирање 
на ОПЕЕ

Ф
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а 1
Ф
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а 3

Ф
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а 2
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 ја

вн
ос

та



14 Како да подготвиме програма за енергетска ефикасност?

Иницијативата за започнување на 
подготовка на општинска програма 
за енергетска ефикасност (ОПЕЕ) до 
советот на општината треба да биде 
предложена од страна на градона-
чалникот. 
 
Како и кај секој процес на плани-
рање, пред отпочнување на актив-
ностите особено важно е да се на-
прави реална процена на состојбата 
и да се предвидат можните предиз-
вици. На почетокот на процесот за 
планирање треба да му претходат 
одговори на следните прашања: 
- Која е целта на креирањето на 

програма за енергетска ефикас-
ност и што треба да се постигне 
со истата?

- Која е временската рамка во која 
треба да се заврши процесот?

- Кој се ќе биде вклучен во подго-
товката и имплементацијата на 
програмата?

- Како оваа програма ќе соод-
ветствува со другите планови и 
програми кои ги има донесено 
општината?

- Кои ресурси ќе бидат потребни 
во текот на процесот и колку од 
нив се на располагање?

- Што ќе опфаќа програмата?

- Што е постигнато со претходната 
тригодишна програма и со акци-
ските планови (доколку општи-
ната има реализирано нешто 
претходно)?

Одговорите на наведените пра-
шања треба да бидат насоки кои ќе 
им помогнат на членовите на со-
ветот на општината да ја согледаат 
потребата, значењето и располож-
ливите потенцијали за започнување 
на процесот.

!!! Поставете ја потребната 
инфраструктура

Поставете информациски
систем

Поставувањето на информацискиот 
систем е важен предуслов за навре-
мен и ефикасен проток на информа-
ции. Системот вклучува техничка 
подготовка и протокол за собирање 
информации. Тоа подразбира дека 
лицата вклучени во процесот има-
ат важечки и активни службени 
адреси за електронска комуника-
ција, идентификувани се изворите 
на информации, се знае точно кој 
ќе ги собира информациите, на кој 
начин ќе се собираат, одреден е на-
чинот на комуницирање  (канали, 
алатки) итн. 

КАКО ДА ЗАПОЧНЕТЕ?

Совет за градоначалникот: 
Во презентација на потребите за 
отпочнување процес за креирање на 
ОПЕЕ, користете примери на успешни 
приказни од други општини. Тие 
ќе ви помогнат да го истакнете 
значењето на програмата. 
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Именувајте општински
 енергетски менаџер (ОЕМ) 

Градоначалникот на општината 
(со поддршка на советот) именува 
одговорно лице (општински енер-
гетски менаџер) кое ќе се грижи за 
целокупниот процес на креирање и 
спроведување енергетска ефикас-
ност на ниво на општина. Ова лице 
треба да го води тимот за енергет-
ска ефикасност во насока на оства-
рување на целите на ЕЕ. 

ОЕМ треба да добие соодветна обу-
ка (Агенцијата за енергетика спро-
ведува сеопфатна програма за обу-
ка на сите назначени менаџери) и да 
дејствува како лице за контакт по-
меѓу Агенцијата за енергетика, гра-
доначалникот, раководителите на 
секторите во општината, одговор-
ните лица во општинските објекти 
и изведувачите.
 
Назначете енергетските
 менаџери за секој објект
 (администратори за ЕЕ)

Општинскиот енергетски менаџер 
во секоj од објектите кои се во на-
длежност или се  финансирани од 
страна на општината (училиште, гра-
динка, пумпна станица итн.) назна-
чува енергетски менаџер на објек-
тот (администратор за ЕЕ). Ова лице 
може да  биде менаџерот/ директо-
рот на објектот, неговиот помошник, 
сметководител, техничар или кое 
било друго лице кое има пристап до 
специфичната документација. Него-
вата улога е да управува со енергет-

ските пода-
тоци од објектите и 
собраните информации да 
ги испраќа до општинскиот енер-
гетски менаџер. 

Формирајте тим 
за енергетска ефикасност

По иницирање на процесот за под-
готовка на ОПЕЕ, следната актив-
ност е формирање тим за енергет-
ска ефикасност. 

Развивањето на ОПЕЕ е процес кој 
бара вклучување стручни лица со 
знаење и искуство во различни 
области, како што се енергетика, 
економија, финансии, менаџмент, 
обработка на податоци итн. Допол-
нително, членовите треба одблис-
ку да се запознаени со законската 
регулатива, како и со начинот на 
функционирање на локалната само-
управа и администрацијата. Притоа 
треба да се има предвид дека луѓето 
кои ќе бидат одговорни за спрове-
дувањето на програмата мора да 
бидат вклучени и во нејзината под-
готовка. 

Некои поголеми општини, како на пример 
Град Скопје, имаат цело одделение за 
енергетика, енергетска ефикасност и 
обновливи извори на енергија во рамките 
на секторот за локален економски развој. 
Општина Карпош има Одделение за 
енергетска ефикасност во рамките на 
секторот за Заштита на животната 
средина и природата.
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Во тимот за ЕЕ вклучете претставници 
на граѓански организации кои работат 
во областа на енергетиката, ЕЕ или 
животна средина. Тие можат да ви бидат 
партнер во целиот процес, да ви понудат 
техничка, па дури и финансиска помош, а 
со сигурност ќе можете да ги користите 
како извори на информации.

Одговорности на членовите на тимот за ЕЕ
- Ја спроведуваат енергетската политика
- Изработуваат општински инвентар 

(листа на сите згради и објекти кои се во 
сопственост или се управувани од страна на 
локалната власт)

- Соработуваат и комуницираат со сите 
извори на информации од секој корисник на 
енергија

- Собираат информации и редовно ја 
ажурираат базата на податоци

- Идентификуваат потенцијални извори на 
финансирање

- Учествуваат во подготовка на општинскиот 
буџет 

- Ги подготвуваат ОПЕЕ и акциските планови 
- Ја следат и известуваат за спроведувањето 

на програмата и акцискиот план
- Служат како консултанти за 

градоначалникот и советот на општината 
за развој на ОПЕЕ и АП, за спроведување на ОПЕЕ 
и известување за постигнатите резултати

- Препорачуваат корективни мерки за идните 
ОПЕЕ и АП

- Ги организираат и иницираат потребните 
предфизибилити студии и енергетски 
контроли

- Го организираат процесот на сертификација 
на општинските капацитети и инсталираат 
инструменти за мерење на потрошувачката 
на топлинска енергија

- Соработуваат со одделението за јавни 
набавки во општината во текот на процесот 
на јавни набавки за ЕЕ

- Соработуваат при основање јавно-приватно 
партнерство во ЕЕ

- Соработуваат со други општини и региони во 
насока на подобрување на ЕЕ

- Работат на подигнување на свеста за 
потенцијалите за енергетската ефикасност 
на општинско ниво

Листа за проверка - дали сте подготвени?
1. Идентификувајте ги и јасно определете 

ги целите кои треба да се постигнат со 
ОПЕЕ.

2. Разговарајте со сите засегнати страни 
за поставената мисија и бидете сигурни 
дека сите се согласуваат околу истата.

3. Соберете доволно успешни приказни 
од други општини, кои ќе ви помогнат 
при елаборирање на потребата и 
значењето на програмата.

4. Идентификувајте ги сите засегнати 
страни кои ќе биде потребно да се 
вклучат во тимот, за да имате 
ефикасна програма. Идентификувајте 
ги потенцијалните консултанти 
или други експерти кои можат да ви 
помогнат во процесот.

5. Направете план за да им пристапите 
и да ги регрутирате членовите на 
тимот.

6. Направете детална временска рамка, 
по која ќе се води и на која ќе се потпира 
целиот процес на планирање. 

7. Направете нацрт на содржината на 
програмата. 

8. Фатете се за работа!
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Вистинските и навремените пода-
тоци се основа за креирање каква 
било стратегија, тие се суштински за 
подготовка на анализи и процени и 
еден од клучните фактори при доне-
сување одлуки. Добро изградената 
база на податоци придонесува за 
следење на параметрите (пр. за пот-
рошувачка на енергија во објектите,  
за средства потрошени за улично 
осветлување итн.) и овозможува 
лесно и ефикасно правење анализи 
и следење на промените. 

За да се евидентира постојната сос-
тојба и да се увиди промената која 
ќе настане како резултат на спро-
ведувањето на ОПЕЕ и плановите, 

потребно е да се соберат инфор-
мации за: 

•	 потрошувачката на електрична и 
топлинска енергија; 

•	 потрошувачката на вода; 
•	 површината на објектите; 
•	 бројот на лица што ги користат 

објектите; 
•	 режимот на користење на објек-

тот итн.

При собирање на податоците, по-
требно е да се опфатат сите админи-
стративни згради, основни и средни 
училишта, градинки, библиотеки и 
локални установи, улично осветлу-
вање и др., коишто се под надлеж-
ност на општината.

Податоците се собираат во соработ-
ка со одговорните лица (админи-
стратори за ЕЕ) на секој објект чија 
потрошувачка на енергија е финан-
сирана од страна на буџетот на ло-
калната самоуправа. Собраните по-
датоци треба да се класифицираат и 
внесат во електронска база на пода-
тоци, која понатаму ќе се ажурира и 
дополнува. Базата треба да содржи 
информации за сите потрошувачи, 
по сектори, и да вклучува основни 
информации: елементи за потрошу-
вачката на кој било тип на енергенси 
по месеци и на годишно ниво, како 

ЧЕКОР 1:  
ЕВИДЕНТИРАЈТЕ ЈА ПОСТОЈНАТА 

СОСТОЈБА 

Пред да започне процесот на собирање 
податоци, тимот за енергетска 
ефикасност треба да направи т.н. 
листа со инвентар на општината. Во 
таа листа треба да се вклучат сите 
градежни и архитектонски планови 
на објектите, заедно со целокупните 
внатрешни инсталации и опрема, за секој 
од објектите поодделно. 
Во инвентарот треба да е содржан и 
попис на индустријата во општината, 
по тип и големина на потрошувачи.
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и информации за опремата која ја 
предизвикува таа потрошувачка. 
Таа ќе му овозможи на ОЕМ да на-
прави анализа и да даде предлози 
за намалување на потрошувачката 
на енергија.

Генерално, податоците може да се 
поделат во две групи:
1. Стандарди податоци - кои се 

однесуваат на состојбата на 
објектите, карактеристиките на 
градба, начинот на снабдување 
со енергија, инсталирана моќ-
ност итн. Најголем дел од овие 
податоци се од траен карактер;

2. Променливи податоци -  се од-
несуваат на потрошувачката на 
енергија, трошоците за потроше-
на енергија итн. Овие податоци 
бараат времено ажурирање (на 
пр. на три месеци).

Базата на податоци ў овозможува на 
општината да ги чува податоците, да 
има преглед на трошоците, како и 
да подготвува статистики и анализи. 
Таа се користи со цел да се направат 

анализи и процени на ефикасноста 
на користење на енергијата, но и 
да се направи оценка на исплатли-
воста за инвестирање во мерки за 
енергетска ефикасност, во однос на 
енергетските заштеди. 

Во кои сектори да прибирате 
информации?

- Главни (задолжителни) сектори
· Згради (објекти, кои се во 

сопственост или се во надлежност 
на општината)

· Улично осветлување
· Вода

- Други сектори (по потреба)
· Згради (приватни објекти)
· Транспорт
· Отпад
· Енергија и затоплување
· Индустрија
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Слика 3: Пример за табела за прибирање информации

Основни информации за општината

1 Општина (име на општината)

2 Име на ОЕМ Име и презиме на ОЕМ

3 Број на членови во тимот пр. 5

Индикатори за енергетска ефикасност

4 Основни информации единица год. 1 год. 2 год. 3

5 Површина км2 100 100 100

6 Жители број 20000 20500 20100

7 Вработени број 10000 10500 9100

8 Домаќинства број 5000 4900 5100

9 Површина на подови

10 Општински згради м2

11 Домаќинства м2

12 Индустрија м2

Вкупно

13 Други важни информации

14 Должина на улици км2

15 Должина на улично 
осветлување км2

16 Потрошувачка на енергија MWh

17 Јаглен MWh

18 Нафта и нафтени деривати MWh

19 Електрична енергија MWh

20 Огревно дрво MWh

Вкупно

21 Буџет на општината %

22 Трошоци за греење 12000000 69.36

23 Трошоци за потрошена 
енергија во општински згради 3000000 17.34

24
Трошоци за потрошена 
енергија за улично 
осветлување

500000 2.89

25 Други трошоци 1800000 10.4

Вкупно 17300000 100
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Општините за да можат да преземат 
конкретни мерки и активности во 
насока на подобрување на енергет-
ската ефикасност треба да имаат 
точни информации за потенцијалот 
со кој располагаат (преку соодветна 
евиденција). Врз база на податоците, 
треба  да одберат приоритетен сек-
тор, со избор на секторот да одберат 
соодветен проект и соодветни мер-
ки кои е потребно да ги преземат.  
При анализа на податоците за со-
одветните сектори и проекти треба 
да се постават индикатори коишто 
можат да бидат споредливи меѓу 
општините во РМ и општините и гра-
довите од соседните држави преку 
одредени критериуми (benchmarks).

Собраните податоци треба да се 
анализираат во контекст со други 
индикатори, како што се потрошу-
вачката во претходниот период, 
предвидувањата за пораст на насе-
лението, очекуваниот развој на пот-
рошувачка по глава на жител итн. 
На тој начин можат да се направат 
предвидувања за период од 10 до 
20 години. Овие проекции се важен 
дел од потребните влезни подато-
ци, ако општината сака да користи 
софтверски алатки за развојно сце-
нарио.

При анализа на потенцијалот за 
енергетска ефикасност на општи-
ната може да се користат различни 
достапни алатки. Една од алатките 
која нуди споредба на потрошу-
вачката на енергија со сродни гра-
дови е Tool for Rapid Assessment of 
City Energy (TRACE) 11, развиена е од 
страна на World Bank’s Energy Sector 
Management Assistance Program 
(ESMAP). Оваа алатка помага да се 
постават приоритетите помеѓу сек-
торите, земајќи ги предвид и други-
те релевантни фактори. 

Алатката се состои од три модули: 
модул за поставување критериуми 
за енергија (energy benchmarking 
module) каде може да се спореду-
ваат клучните индикатори на пер-
форманси (KPIs) помеѓу сродни гра-
дови, модул за одредување приори-

11 Достапна е за користење и бесплатно 
симнување на следниот линк: http://esmap.
org/TRACE

ЧЕКОР 2:  
АНАЛИЗИРАЈТЕ ГИ ПОТЕНЦИЈАЛИТЕ 
ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ЗА 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

Во процесот на анализа на податоците 
и правење на предвидувањата од голема 
помош може да ви бидат расположливите 
статистички податоци. Консултирајте 
различни извори, како што е на пример 
страницата на Државниот завод за 
статистика http://www.stat.gov.mk/
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тети по 
сек тори (sec tor 
prioritization module) каде се 
идентификуваат секторите кои ну-
дат најголем потенцијал во однос на 
заштедите на енергија и модул за из-
бор на мерки  (intervention selection 
module) каде може да се тестираат 

мер-
ките за ЕЕ и 
помага при избор на 
најсоодветни мерки на локал-
но ниво. 

Слика 4: Потрошувачка на топлина во административни општински згради во општина 
Радовиш во споредба со други општини (извадок од базата на податоци на алатката TRACE)12

Важно е да се напомене дека многу 
општини во Македонија може да по-
кажат ниско ниво на потрошувачка 
на  енергија, не затоа што се ефикас-

12 RAD – Радовиш, Република Македонија; 
TAL - Талин, Естонија, WAR - Варшава, 
Полска; BRA - Братислава, Словачка; 
LJU - Љубљана, Словенија; SKO - Скопје, 
Република Македонија; BEL - Белград, Србија; 
SAR – Сараево, Босна и Херцеговина; PRI - 
Приштина, Косово; BAN - Бања Лука, Босна и 
Херцеговина; TBI - Тбилиси, Грузија.

ни, туку затоа што нивото на услуги 
е ниско (недоволна осветленост, 
недоволо загревање итн.). 
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Сектор улично осветлување

Секторот улично осветлување е 
еден од поатрактивните сектори за 
спроведување ЕЕ. Заштедите се про-
ценуваат на 15-30%, а некаде дури и 
до 50%, во зависност од обемот, ти-
пот и интензитетот на осветлување.

Зошто општините најчесто започну-
ваат со овој сектор?
Следните карактеристики придо-
несуваат овој сектор да биде прв 
на листата кога станува збор за ЕЕ 
во општините:

- Има релативно кус рок на по-
врат на инвестиција (финан-
сиските придобивки се чувству-
ва веќе следниот месец); 13

- Се подобрува квалитетот на ус-
лугите на општината; 

13  Изработена во рамките на проектот 
финансиран од Светска банка: Промовирање 
и поттикнување на енергетската ефикасност 
на општината

Слика 5: Приоретизација на сектори со помош на алатката TRACE 

Користењето обновливи извори на 
енергија може да ви биде од голема 

помош - не заборавајте да направите 
анализа на потенцијалите за енергија и 

да ги евидентирате инфраструктурните 
потенцијали за приклучување обновливи 

извори на енергија на потрошувачите. 

Општина Радовиш
При изработка на ОПЕЕ13 за општина 
Радовиш, направениот преглед на 
потрошувачка на енергија го рангира 
уличното осветлување како втор по 
големина потрошувач, со 1.148.964 kWh/
год (за референтната година 2012), или 
на улично осветлување отпаѓаат 26,6% 
од вкупните енергетски трошоци на 
општината. 
Спроведувањето на комплетната 
програма за обновување на 
уличното осветлување ќе резултира 
со заштеди од 251.090kWh годишно, 
односно вкупната заштеда на 
енергија ќе изнесува 38,2%.
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- Визуелната промена граѓаните 
ја чувствуваат веднаш;

- Се намалува влијанието врз жи-
вотната средина со фокусирана 
дисперзија на осветлувањето;

- Во овој сектор најлесно може 
да се извршат интервенции и 

да се преземат активности за 
енергетска ефикасност.  

Мерките за ЕЕ кои можат да бидат 
преземени во секторот за јавно ос-
ветлување опфаќаат: 
•	 замена на постојните (најчесто 

живини светилки) со штедливи 
светилки;

•	 издвојување на мерните места 
за улично осветлување од по-
стојните трафостаници на ЕВН 
во посебни ормари;

•	 воведување автоматска кон-
трола на палење и гасење на 
осветлувањето, во зависност 
од интензитетот на дневната 
светлина;

•	 мониторинг на уличното освет-
лување во зависност од степе-
нот на инвестицијата;

•	 поставување автономни солар-
ни светилки итн.

14.   

14  Истражување на опсегот на родово базираното насилство врз жените и девојките на јавните места 
во Скопје, Реактор - истражување во акција и Консалтинг за стратешки развој, 2012, Скопје.

Општина Росоман
Според предфизибилити студијата 
направена во рамките на проектот 
за улично осветлување во општина 
Росоман, замената на постојните со 
ЛЕД-светилки и инсталацијата на 
нови разводни табли ќе придонесат 
не само за заштеди на енергија, туку 
и за подобрување и усогласеност 
со стандардите за осветлување и 
проширување на покриеноста со 
осветлување. Притоа проценето е дека 
општината ќе прави заштеди од 
најмалку 1.000.000 денари годишно, 
а повратот на инвестиција ќе 
изнесува 10 години.

Јавното осветлување има значајна родова карактеристика. Едно 
истражување за опсегот на родово базираното насилство врз жените 
и девојките на јавните места во две општини (Центар и Чаир) покажа дека 
перцепциите на жените за нивната безбедност се под влијание и на физичкиот 
изглед на урбаната средина, па така подобро одржувана, широка и  пред сё добро 
осветлена околина ги прави да се чувствуваат безбедни. Во таа насока жените 
се подготвени да го користат подолгиот пат за да стигнат до нивната 
дестинација ако е тој осветлен, наспрема побрзата неосветлена патека14.
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15

Сектор административни
 објекти

Објектите кои се во сопственост на 
општините или се финансирани од 
страна на општините - администра-
тивни објекти (општински згради, 
детски градинки, училишта, култур-
ни институции итн.) трошат повеќе 
од 30% од вкупната потрошувачка 
на енергија. Преку спроведувањето 
на мерките за ЕЕ, може да се постиг-
15  Програма за енергетска ефикасност на 

општина Карпош 2013-2015, достапна на 
http://karpos.gov.mk/page/energetska-
efikasnost

нат значителни заштеди во потро-
шувачката на електрична енергија, а 
со тоа и да се зголемат финансиски-
те заштеди. 16

Заштедите кај овие објекти може да 
се постигнат на повеќе начини:
- Преку примена на мерки за ЕЕ на 

постојните објекти (поставување 
изолација на ѕидовите, подовите 
и таваните, промена на прозор-
ците и вратите итн.);

- Со замена на постојното елек-
трично осветлување со штедливи 
светилки и сведување на нивото 
на осветлување во просторијата 
со стандардно потребно ниво (за-
доволувајќи ги стандардите за ни-

16  Успешен пример - општина Кочани, проект 
на Светска банка, 2015 год.

Општина Карпош
Согласно програмата за ЕЕ 2008- 2012, 
во општина Карпош преземени се 
низа проекти во секторот улично 
осветлување. Проектите вклучувале 
осветлување на нови пешачки патеки, 
пристапни патеки до објектите, нови 
плоштади и неосветлени пристапи. 
Изградени се нови линии и поставени се 
нови канделабри за улично осветлување. 
Бројот на постојни столбови од  
2007 г. е зголемен за нови 643 столба 
со нови светилки. Направена е замена 
на постојните, најчесто 125W и 150W 
живини светилки со 70W натриумови 
светилки, 55W неонски светилки, 30W 
светилки со ЛЕД-диоди и автономни 
соларни светилки за парковско 
осветлување.
Преземените мерки за енергетска 
ефикасност довеле до намалување 
на потрошувачката на електрична 
енергија за 533 MWh на годишно ниво 
или за 20,2 %.15

Општина Кочани
Со проект за ЕЕ спроведен во 2015 
година, во општина Кочани направена 
е замена на сите живини светилки 
со моќност од 125W и 140W со ЛЕД-
светлински арматури со моќност од 
41W, при што е постигната просечна 
поголема осветленост за 40% и 
заштеди во потрошена енергија за 
повеќе од три пати. Дополнително, 
заменети се живините светилки од 250 
и 270W со ЛЕД-светлински арматури со 
моќност од 102W, со што е постигната 
поголема просечна осветленост за 60% 
и намалување на трошоците за енергија 
за 2,5 пати. 
Мерките за ЕЕ што општината ги 
презела во овој сектор ќе направат 
годишна заштеда од 1.600.000 kWh, 
односно годишна финансиски 
заштеди од 10.690.000 MKD.16
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18  19

Сектор вода

Секторот вода е еден од најслабо 
третираните сектори за ЕЕ во Репу-
блика Македонија досега. Општини-
те многу малку обрнувале внимание 
на истиот. Од тие причини подобру-
вањето на енергетската ефикасност 
во снабдувањето со вода и системи-
те за третман на вода во општините 
ќе резултира со значајни придобив-
18 The impact of classroom design on pupils’ 

learning: Final results of a holistic, multi-
level analysis, Building and Environment 
(2015)- Barrett P, Davies F, Zhang Y, Barrett L,  
doi:10.1016/j.buildenv.2015.02.013 

19 Проект за одржлива енергија на ГЕФ, 
Република Македонија, 2013

вото 
на осветленост 
за таков тип на просторија);

- Преку поставување современи 
електрични инсталации, инста-
лации за водовод и канализација, 
како и со набавка и инсталирање 
квалитетна опрема.

17 

17 Проект за одржлива енергија на ГЕФ, 
Република Македонија, 2013 

Општина Кавадарци
Во основното училиште „Димката 
Ангелов Габерот“ во с. Сопот, 
општината направила изолација 
на ѕидовите и покривот, замена на 
прозорците и вратите и замена на 
светилките. Мерките за ЕЕ придонеле 
за заштеда на 22% на годишната 
потрошувачка на енергија, односно 
намалување на потрошувачката на 
енергија за 22kWh/m2 .17

Општина Кисела Вода
Во периодот 2011-2012 година, во три 
општински објекти во Кисела Вода 
преземени се мерки за ЕЕ, односно 
направена е изолација на ѕидовите, 
поставени се нови прозорци и влезни 
врати, направена е промена на маските 
на радијаторите и термостатските 
вентили, применета е автоматска 
контрола на системот за централно 
греење и направена е замена на 
светилките. Придобивките од овие 
проекти се огледаат во вкупна 
годишна заштеда на енергија од 63%, 
односно финансиска заштеда од 
48.500 USD.19Според едно истражување, 

удобноста во училиштата е 
тесно поврзано со образовните 

резултати кај учениците. Начинот на 
којшто е уредена училницата има дури  
50% влијание во резултатите што ги 
покажуваат учениците во наставата. 
Во ова влегуваат аспекти како што 
се топлината и следствено на тоа 
мерките за енергетска ефикасност во 
училиштата18. 
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ки, како што се: подобрување на ус-
ловите и услугите, намалување на 
трошоците на крајните корисници, 
придонес кон обезбедување долго-
рочна финансиска стабилност на 
општината, а ќе се намали и влија-
нието врз животната средина.
Една од приоритетните задачи на 
општината е правење инвентар за 
секој пумпна станица, на ниво на 
општина поодделно и евиденти-
рање на истекувањето во постоеч-

ките водоводни системи (чиј про-
цент надминува 50%).
 
Општината може да преземе најраз-
лични мерки кои ќе резултираат со 
намалување на потрошувачката на 
енергија и до 30%, како што се:
- Подобрување на пумпните ста-

ници (инсталација на енергетски 
ефикасни мотори);

- Примена на соодветно потребни 
резервоари за складирање вода;

- Воведување фреквентна регула-
ција на постоечките електромо-
тори; 

Општина Кавадарци
Примената на мерки за ЕЕ кај пумпната 
станица во Кавадарци предвидено е да се 
направат во неколку чекори:
- Поправка на систеmот за 

дистрибуција на вода за да се намали 
истекување за 30%, со тоа ќе се 
постигнат заштеди од 1.463 kWh/ год. 
електрична енергија, односно 9,29%;

- Проширување на волуменот на двата 
постоечки резервоари;

- Промена на постојната пумпа, со 
пумпа со одговарачка големина и 
поголема ефикасност - што ќе доведе 
до заштеда на енергија од 25%, а 
повратот на инвестицијата би бил 
10,5 години;

- Инсталирање сензори за контрола на 
притисокот и брзината на излезот 
од пумпата - за заштеда на 45,3% 
енергија, при инвестиција од 372.000 
денари и поврат на истата од 7,6 
години;

- Инсталирање соларен 
фотоволтаичен систем за 
надоместување на годишната 
потрошувачка на енергија - што ќе 
резултира со заштеда на енергија од 
97,8%.  

Општина Новаци
За трите пумпни станици во општина 
Новаци направени се пресметки и 
препорачани се мерки за ЕЕ. 
Согласно препораките, мерките за ЕЕ кај 
пумпната станица Бач предвидуваат 
инвестиции од околу 120.000 денари, 
со што ќе се постигне заштеда на 
енергија од 3.452 kWh/ год. Со тоа 
целосната инвестиција ќе се исплати за 
3,4 години.
Кај пумпната станица Брод 
препорачано е: оптимизација на 
цевките, откривање на истекувањата, 
контрола на вентилите, зголемување 
на капацитетот за 20м3 и поставување 
автоматизирана контрола. Овие 
мерки ќе резултираат со заштеди 
од околу 26.000 денари и поврат на 
инвестициите за 4,2 години.
Мерките за ЕЕ кај пумпната станица 
Живојно предвидуваат годишни заштеди 
од 9.649 kWh/год., односно финансиски 
заштеди од околу 84.000 ден/ годишно и 
поврат на инвестицијата за 4,3 години.
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- Осовременување на 
постоечките системи за прера-
ботка на отпадна вода;

- Користење аеробни системи 
за третман на вода, како еден 
од најефикасните системи итн. 
 

Користење обновливи извори
 на енергија (ОИЕ) 

Зголемувањето на ЕЕ може лесно да 
се постигне со воведување на ОИЕ 
во објектите. ОИЕ се употребуваат 
за генерирање топлина или елек-
трична енергија.20

20 Изработена во рамките на проектот 
финансиран од Светска банка: Промовирање 
и поттикнување на енергетската ефикасност 
на општината

Општините треба да 
ги испитаат можностите за 
користење енергија од обновливи 
извори, како што се: геотермалната 
енергија, биомасата, биогасот, зем-
ниот гас и сончевата енергија, за 
сопствени потреби. При тоа треба 
да направат и анализа на инфра-
структурните можности за поврзу-
вање на објектите со ОИЕ.

Обновливите извори на енергија 
општините може да ги применуваат, 
на пример, како:
•	вградување покривни и фасад-

ни соларни панели за загревање 
вода за санитарни потреби;

•	употреба на светилки за улично 
осветлување кои работат на аку-
мулирана сончева енергија и сл.

Детални информации околу тари-
фите и подзаконските акти за ко-
ристење на ОИЕ може да се најдат 
на веб-страницата на Регулаторна-
та комисија за енергетика на Репу-
блика Македонија http://erc.org.mk/
pages.aspx?id=53.

Општина Старо Нагоричане
При изработка на ОПЕЕ20 за општина 
Старо Нагоричане, направена е процена 
на капацитетите на ОИЕ со кои 
располага општината. Од процената 
и претходно направените студии 
увидено е дека во општината има 
еден геотермален извор (во близина на 
Стрновац) кој поседува голем потенцијал 
да се користи како обновлив извор на 
енергија. Потенцијалната топлинска 
енергија од изворот е проценета на 207,6 
MW, со 830.400 kWh на годишно ниво. 
Искористувањето на овој потенцијал 
може да ја пренасочи употребата 
на 159.400 тони годишно на јаглен 
или 288.000 тони годишно на дрво. 
Намалувањето на емисијата на CO2се 
очекува да достигне 296,5 тони год. 
Вкупната инвестиција се предвидува да 
изнесува 166 милиони евра.
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Дефинирањето на целите за енер-
гетска ефикасност е многу значаен 
чекор во креирањето на програ-
мата за енергетска ефикасност на 
општините. Во зависност од по-
тенцијалите со кои располага или 
предизвиците со кои најчесто се со-
очува, општината може да постави 
различни цели кои ќе треба да се 
постигнат по завршување на реа-
лизирање на програмата. 

Целите кои ќе ги постави општината 
треба да бидат мерливи, за да може  
да се одреди напредокот кој е по-
стигнат во насока на реализирање 
на истите. Целите се формулираат 
во вид на изјава со која се опишува 
што е тоа што треба да се постиг-
не. Тие всушност даваат одговор 
на прашањето што сакаме да по-
стигнеме?.

Еден од начините на кои може да се 
формулираат целите е со употреба 
на т.н. формула СМАРТ (SMART). Ко-
ристењето на овој акроним обез-
бедува услови за поставување на 
добро осмислени цели.

С (specific - специфична) - обезбе-
дува поставената цел да има до-
волно детали кои соодветно се 
фокусираат на целта.

M (measurable - мерлива) - обезбеду-
ва целта да има карактеристики 
кои јасно ќе ја покажуваат про-
мената која треба да се постигне.

A (ambitious - амбициозна) - дава 
можност за предизвикување 
општината да излезе од нејзината 
статус кво ситуација.

Р (realistic - реалистична) - бара по-
ставената цел да може да биде 
остварлива во одреден времен-
ски период и со расположливите 
ресурси на општината.

T (time-bound - временски ограни-
чена) - бара поставување времен-
ска рамка во која ќе се исполни 
целта.

Поставените цели може да одгово-
рат на различни придобивки од ЕЕ.
 
Финансиски заштеди и заштеди на 
енергија - со оглед на фактот дека 
најгорлив проблем на општините е 
обезбедувањето финансиски сред-
ства за подмирување на трошоците, 
очекувано е дека целите на програ-
мата за енергетска ефикасност ќе ги 
одредат финансиските заштеди. 

ЧЕКОР 3: 
ДЕФИНИРАЈТЕ ГИ ЦЕЛИТЕ ЗА 
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

При поставување на целите, како 
базна/ основна година се зема годината 

без осцилации во системот (или со 
најмалку осцилации) којашто обезбедува 

целосни податоци за потрошувачка 
на сите енергетски форми. Врз основа 

на собрани податоци за претходни 
3-5 години, се одбира годината која ги 

исполнува наведените критериуми. Потоа, 
показателите на промена се одредуваат 

во споредба со неа. 
Пр., потрошувачката на енергија во 2017 

година да се задржи на исто ниво како и во 
2014 г., а емисијата на стакленички гасови 

да биде помала за 30% отколку во 2014 г. 
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Намалување на влијанието врз  
животната средина - според Стра-
тегијата за развој на енергетиката во 
Република Македонија 2008‐2020, во 
земјава близу 90% од примарната 
енергија се добива од фосилните го-
рива, главно лигнит и мазут. Најголе-
миот дел од тоа се трансформира во 
електрична енергија или топлина во 
термоенергетските објекти. Еколош-
ките компоненти врз кои дејству-
ваат термоенергетските објекти се 
групираат во три целини: воздух, 
вода и почва и посредно преку нив 
влијанијата врз живиот свет, флора-
та, фауната и особено врз здравјето 
и квалитетот на живеењето на луѓе-
то. Во Република Македонија еко-
лошки најоптоварена компонента 

о д 
страна на 
термоенер-
гетските објекти е возду-
хот. Термоенергетските објек ти го 
загадуваат воздухот како со честич-
ки и гасови (SO

2
, NOx, CO) со директ-

но негативно влијание на живиот 
свет и материјалите во нивната око-
лина, така и со гасови (CO

2
, CH

4
, N

2
O) 

со глобално негативно влијание 
преку ефектот на стаклена градина.
Преку спроведување на програ-
мата за енергетска ефикасност ин-
директно се влијае за намалување 
на употребата на примарна енер-
гија, на емисиите на штетни гасови 
во атмосферата и на тој начин се 
дејствува на заштита на животната 
средина.

Целите може да бидат: долгорочни, 
среднорочни и краткорочни. Истите 
треба да дадат успешност во  реали-
зацијата на програмата.

Примери за цели за ЕЕ на општините
- Да се намали потрошувачката на елек-

трична енергија во објектите кои се 
финансирани од страна на општината 
за 20% до 2017 година.

- Да се намали делот за потрошена енер-
гија во општинскиот буџет за 15% за 
секоја година, во наредните три години.

- Да се намали делот за енергија во 
општинските инвестиции за 20% до 
2020 година.

- Да се намали просечната потрошувач-
ка на енергија (kWh/m2) за 10% до 2018 
година.

- Да се постигне поврат на инвестициите 
од 20% за секој нов капитален проект 
кој поддржува енергетска ефикасност, 
почнувајќи од 2016 година (секој денар 
инвестиран во проект за енергетска 
ефикасност ќе направи поврат од 20 
проценти годишно во намалување на 
опративните трошоци). Примери за цели кои се однесуваат на 

заштита на животната средина
- Да се намали нивото на  емисии на CO2 

во атмосферата за 30% споредено со 
моменталната состојба, во наредните 
две години.

-  Да се намали вкупната годишна пот-
рошувачка на гориво (бензин/ дизел) за 
потребите на возилата на општината 
за 3.000 литри до 2017 година.

- Да се зголеми за 30% учеството на 
енергија од обновлив извори во вкупниот 
биланс на потрошена енергија во 
објектите на општината во 
наредната година.
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Општините генерално имаат голем 
потенцијал за заштеда и енергетска 
ефикасност. Сепак при планирање-
то на мерките кои ќе се преземат 
треба да се имаат предвид можните 
предизвици (бариери). Свесноста 
за постоењето предизвици уште во 
фазата на планирање овозможува 
да се бараат алтернативни решенија 
кои ќе бидат искористени во насока 
на остварување на целта.

Главните предизвици кои можат да 
се јават при реализирање на про-
грамата може да се поделат во не-
колку групи.

Финансиски предизвици

Од обезбедувањето доволно финан-
сиски средства за реализирање на 
активностите во суштина зависи и 
реализацијата на плановите и про-
грамата. Општините најчесто нема-
ат на располагање доволно сред-
ства од сопствени извори (буџет на 
општината), за да можат да ги реали-
зираат сите предвидени активности 
за енергетска ефикасност.

За надминување на предизвикот со 
обезбедување финансиски средства 
за реализирање на активностите 
општините треба да ги разгледуваат 
следните алтернативи:
•	 Формирање фонд за ЕЕ;
•	 Користење јавно-приватно парт-

нерство;

•	 Преку грантови од меѓународни 
и домашни институции и органи-
зации, кои инвестираат во енер-
гетски ефикасни проекти;

•	 Задолжување на општината пре-
ку т.н. меки заеми (soft loan);

•	 Задолжување на општините спре-
ма комерцијални банки;

•	 Употреба на други финансиски 
модалитети (лизинг на опрема);

•	 Инвестирање во фази и реализа-
ција на проектите во рамките на 
повеќе фискални години и сл.

Институционални бариери

Најчестите институционални барие-
ри кои се јавуваат во општините се:

- Непостоење законски утврдена/ 
препорачана структура за сис-
тематизација во општините, па 
сите општини имаат различна 
систематизација и распределба 
на работите помеѓу вработените; 

ЧЕКОР 4: 
ПРЕДВИДЕТЕ ГИ ПРЕДИЗВИЦИТЕ И РАЗГЛЕДАЈТЕ 

МОЖНИ АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЈА

Направете револвинг-фонд за ЕЕ 
во општината. Тоа ќе овозможи 
заштедите стекнати како резултат 
на ЕЕ да ги инвестирате во други нови 
проекти и ќе ја намали зависноста 
на спроведување на проектите за 
ЕЕ од расположливите средства во 
општинскиот буџет.
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- Општините немаат поставена со-
одветна информациска мрежа;

- Општините претходно не воделе 
грижа за потрошувачите на ниво 
на општина и не постои инвентар 
по сектори;

- Постои разлика во односот пот-
рошувачка на енергија/ блок-до-
тации од Министерството за 
финансии - којашто општините 
мораат да ја надополнуваат;

- Финансиското водење на вкупна-
та потрошувачка на енергија по 
поединечните објекти општините 
не ја евидентираат;

- Н е 
е обез-
бедена соодветна 
обука на одговорните лица 
кои собираат податоци за ЕЕ итн.

Општините (посебно помалите) се 
среќаваат со недостаток на човечки 
потенцијал кој може да го ангажира-
ат во реализирање на активностите. 
Во најголем број од случаите одго-
ворните за енергетска ефикасност 
во општините се задолжени за извр-
шување и на други работни задачи и 
не секогаш имаат доволно време за 
завршување на обврските. Допол-
нително, вработените недоволно 
се запознаени со спроведувањето 
проекти за енергетска ефикасност.

Во глобала овие институционални 
бариери може да се надминат преку:

•	 Ангажирање надворешни кон-
султанти кои ќе им помагаат на 
вработените во општината во те-
кот на процесот;

•	 Обезбедување соодветна обука/ 
тренинзи за вработените;

•	 Меѓуопштинска соработка и раз-
мена на добри практики и иску-
ства;

•	 Дисеминација на резултатите 
од проектите и запознавање на 
јавноста (внатрешна и поширока 
јавност) со придобивките од ЕЕ.

Општината треба да стави на рас-
полагање како финансиски, така и 

Општина Кавадарци
Во насока на квалитативно и 
квантитативно подобрување на 
осветлувањето, општина Кавадарци 
склучила јавно-приватно партнерство 
на 15 години со компанија која ќе се грижи 
за реконструкција, модернизација и 
одржување на уличното осветлување. 
Тоа придонело за зголемување на бројот 
на светилки и нивна замена со ЕЕ (ЛЕД) 
светилки, зголемување на процентот 
на функционални светилки, намалување 
на потрошувачката на електрична 
енергија за осветлување и елиминирање 
на годишниот трошок за одржување. 
По направените пресметки за приходи 
и расходи за улично осветлување, 
увидено е дека приливот на средства 
од комуналната такса за улично 
осветлување е доволен да се подмират 
обврските за улично осветлување и 
остануваат средства за инвестирање 
во нова нисконапонска мрежа.
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човечки ресурси, со цел да се реа-
лизираат активностите за ЕЕ. Во таа 
насока треба да се настојува да се 
воспостави потребната организа-
циска структура и да се воведе соф-
тверско решение за спроведување 
на системот за енергетско управу-
вање, како минимум предуслови за 
реализирање на програмата.

Центрите за развој на планските 
региони може да ви бидат од корист за 

надминување на некои од бариерите, преку 
техничка помош, искуства, информации. 

Направете ги ваш сојузник.
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Програмата за енергетска ефикас-
ност е законска обврска на општи-
ните и истата се изработува за вре-
менскиот период од три години. 
По истекување на рокот, општината 
има обврска да пристапи кон подго-
товка на нова програма.

Спроведувањето на ОПЕЕ се врши 
со годишни планови (акциски 
планови), кои на предлог на градо-
началникот ги донесува советот на 
општината. Годишните планови се 
доставуваат до Агенцијата за енер-
гетика најдоцна до крајот на фев-
руари, за тековната година, како и 
информациите за спроведување на 
програмата за претходната година 
(извештај за реализација). 

За приоритетните сектори добро е 
општината да изготви предфизиби-
лити студии, а потоа и  физибилити 
студии и детална техничка докумен-
тација за да може да го спроведе 
успешно процесот на јавен повик 
за остварување на работите дефи-
нирани во акцискиот план.

Проект/ активност Квартал
2016 2017 2018

Реконструкција на јавно осветлување х х х х х х х х х
Подготовка на елеборат за вградување 
на економични светилки во општинските 
административни објекти

х х х х х х х

Замена на постојни инсталации за топловодно 
греење во ОУ Климент Охридски х х х х

Поставување на соларни колектори  
во општинска зграда х х х х

Имплементација на мерки за ЕЕ во детска градинка х х х х

Подготовка на правилник за ЕЕ во јавните набавки х х х
Подготовка на студија за утврдување на можности за 
користење на ОИЕ х х х х х х

Изградба на термичка фасада на детска градинка х х х х х

ЧЕКОР 5:  
НАПРАВЕТЕ ВРЕМЕНСКА РАМКА 

 И  ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА

Слика 6: Пример за временска рамка за реализација на програмата

Уште еднаш разгледајте ги 
предвидените мерки и подредете ги по 
приоритет. Направете процена за тоа 
колку време ќе ви треба за реализација 
на секоја поодделно. Земете ги предвид 
можностите и ресурсите (човечки и 
финансиски). Врз основа на тоа направете 
временска рамка и план за реализација.
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Слика 7: Пример за план за реализација на програмата

Проект/ 
активност

Цел Финанси-
рано од

Корисник Вредност на 
инвестиција 

Период на 
реализа - 

ција

Очекувани 
резултати

Реконс-
трукција на 
јавно осветлу-
вање

Заштеда на 
електрична 
енергија, 
заштеда на 
трошоци 
за тековно 
одржување, 
подобрено 
осветлување, 
заштита на 
животната 
средина

Општина 
/ Светска 
банка

Општина 334,500.00 € 2016-2018

Реконструирано 
јавно 
осветлување, 
подобри услуги 
за граѓаните, 
намалени 
трошоци

Подготовка на 
елаборат за 
вградување на 
економични 
светилки во 
внатрешноста 
на објектите 
во надлежност 
на општината

Замена на 
старите и 
нееконо-
мични 
светилки, 
намалување 
на потрошу-
вачката на 
електрична 
енергија, 
подобру-
вање на 
стандар-
дите за 
осветлување

Општина 
/ Светска 
банка/ 
други 
донатори

Локални 
образовни 
институции

110,000 2016-2017

Намелени 
трошоци за 
енергија и 
одржување, 
подобри услови 
за престој на 
учениците
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ОПЕЕ треба да биде изготвена во 
согласност со Стратегијата за енер-
гетска ефикасност на Република 
Македонија и акцискиот план за 
енергетска ефикасност. Врз осно-
ва на Законот за енергетика21, про-
грамата треба да содржи приказ и 
оцена на состојбите и потребите  на 
енергија на општинско ниво, да ги 
наведе целите за заштеда на енер-
гија на локално ниво, обврските и 

21 Сл. весник на РМ бр. 16/11, 79/13 и 164/13, 
член 132

можностите за спроведување актив-
ности и иницијативи за енергетска 
ефикасност и ги дефинира мерките 
кои треба да се реализираат со цел 
обезбедување енергетска ефикас-
ност. Исто така, во програмата треба 
да се наведат изворите за финанси-
рање, активностите и роковите за 
спроведување на мерките, носите-
лите на активностите итн. 

ЧЕКОР 6: 
ПОДГОТВЕТЕ  ЈА ПРОГРАМАТА  

И ПРЕДЛОЖЕТЕ  ЈА ЗА УСВОЈУВАЊЕ

Содржина на ОПЕЕ

Вовед
Во овој дел од програмата се поставуваат целите на општината и обемот 
на мерки кои ќе се применат за остварување на целите. Овде се вклучува и 
законодавната рамка, за да се осигури дека спроведувањето на мерките во целост 
ќе соодветствува со легислативните барања.

Генерални податоци за општината
Во ова поглавје се содржани основните информации за општината и нејзините 
карактеристики: климатски и географски. Исто така, треба да се направи 
преглед на потенцијалот за ЕЕ и испитување на потенцијалот на општината за 
користење обновливи извори на енергија. 

Преглед на постојната потрошувачка на енергија
Овде треба да бидат содржани податоци за постојната потрошувачка на 
енергија во општината, по сектори. Овие информации ќе се користат како основа 
за споредба и евалуација на заштедите.

Влијание врз животната средина
Ова поглавје треба да содржи сумарни информации за енергијата која е потребна за 
секој од секторите и еквивалентот за емисии на стакленички гасови (CO2, SO2). 
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Поставени критериуми за различните сектори
Овој дел ги опфаќа податоците од поставените критериуми за сите сектори, за 
кои се обезбедени информации во претходните поглавја.

Политики и проекти за ЕЕ
Врз основа на направените анализи и поставените критериуми, во ова поглавје 
треба да се претстават избраните сектори, препораките и причините за напра-
вениот избор.
Целта на поставување приоритети кај секторите е да се рангираат секторите 
согласно потенцијалот за ЕЕ. 

Препораките за приоритетни сектори треба да се изведат врз база на следните 
податоци:

- Потенцијалот за енергетските и финансиските заштеди;

- Почетните трошоци за спроведување;

- Временскиот рок за спроведување.

Цели кои треба да се постигнат со реализација на мерките за ЕЕ
Во овој дел треба да се сумираат проектираните годишни заштеди на енергија 
од спроведувањето на мерките претставени во претходното поглавје. Овие 
податоци понатаму ќе се користат за евалуација и споредба со реалните 
заштеди.

Финансиски извори за спроведување на ОПЕЕ
Можностите за финансирање на реализацијата на програмата треба да 
бидат детално анализирани и опишани. Притоа треба да се има предвид дека 
постојат голем број на извори за финансирање (општинскиот буџет,  надворешни 
организации и институции и др.) кои можат да придонесат за реализирање на 
програмата.

Временска рамка за спроведување на програмата и одговорности
Предвидените мерки треба да се реализираат во временски период од три 
години, колку што е и важноста на програмата. Од овие информации понатаму 
ќе произлезат акциските планови за реализација, за секоја година поодделно. 
Нереализираните предвидени мерки во претходната тригодишна програма може 
да се пренесат во програмата за наредниот период.

Следење, мониторинг и спроведување на ОПЕЕ
Овој дел треба да ги содржи активностите кои ќе бидат преземени за следење на 
реализацијата на програмата, мерењата на енергетските заштеди и да содржи 
план за информирање на засегнатите страни. 
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Програмата ќе ја подготвува
 општинскиот енергетски
 менаџер.

По определување на приоритет-
ниот сектор, проектите и мерките, 
програмата се доставува на одо-
брување до советот на општина-
та, од страна на градоначалникот, а 
по претходно добиено мислење 
од Агенцијата за енергетика22. Ус-
воената програма во рок од 30 дена 
од страна на општината се доставу-
ва до Агенцијата за

22 Сл. весник на РМ бр. 16/11, 79/13 и 164/13, 
член 132

енергетика, која е долж-
на да достави извештај до Ми-
нистерството за економија (најдо-
цна за 30 дена) за усогласеност на 
програмата со Стратегијата за енер-
гетска ефикасност на РМ и акциски-
от план23.

23 Ibid.
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Многу важен дел од целиот процес 
на реализација на ОПЕЕ е монито-
ринг и верификација на заштедите 
на енергија, кој следен со соодветни 
и навремени промени, е основа за 
започнување постојани подобру-
вања на процесот. 

Со мониторинг и евалуација треба 
да се започне во најраната фаза од 
процесот и константно да се прак-
тикува за целото времетраење на  
спроведувањето на програмата. 
Ефектите треба да се надгледуваат 
и по завршување на временскиот 
рок на програмата, за да може да 
се утврди долгорочното влијание 
врз локалното претприемништво, 
енергетскиот сектор, животната 
средина и на однесувањето на пот-
рошувачите.

Мониторингот и евалуацијата на 
спроведување на програмата може 
да се спроведуваат внатрешно (од 
страна на општинската админи-
страција) или надворешно (преку 
ангажирање независни консултан-
ти или компанија). И во двата слу-
чаи процесот треба да го предводи 
општинскиот енергетски менаџер. 

Со процесот на спроведување 
мер ки за енергетска ефикасност и 
процесот на мониторинг и верифи-
кација, резултатите треба да бидат 
јасно видливи за граѓаните, градо-
началникот и советот на општината, 

за да може во иднина овој процес да 
биде континуиран и да ги оствари 
зацртаните цели по основ на акци-
скиот план, стратегијата и некои од 
целите наложени од страна на ЕУ. 
Добиените информации константно 
треба да се доставуваат до општина-
та, а на годишна основа, и до Аген-
цијата за енергетика. 

Добиените податоци од мониторин-
гот треба  се земаат предвид при 
подготовка на годишните акциски 
планови и буџетот на општината и 
да се прават усогласувања и подо-
брувања на програмата. 

ЧЕКОР 7: 
СЛЕДЕТЕ ГО СПРОВЕДУВАЊЕТО И 

ИЗВЕСТУВАЈТЕ

За резултатите од преземените 
мерки за ЕЕ, комуницирајте со 
јавноста и другите засегнати страни. 
Општината може да биде добар 
пример и за другите  субјекти да 
почнат да размислуваат за примена 
на мерки за ЕЕ. Користете разбирлив 
речник и бидете сигурни дека другите 
ја сфаќаат важноста и придобивките. 
Направивте голема работа.
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Комуникацијата со јавноста и неј-
зиното вклучување во процесот на 
креирање на програмата за енер-
гетска ефикасност на општините е 
основа за креирање успешна поли-
тика на полето на енергетската ефи-
касност и  заштитата на животната 
средина. Комуникацијата е особе-
но важна за подигање на свеста за 
значењето на проблемите, за по-
добрување на нивото на знаење и 
за придонесување кон промени во 
однесувањето на луѓето. Вклучу-
вањето на јавноста има за цел да 
осигури поголема транспарент-
ност на целиот процес и инклу-
зивно креирање на општинските 
политики.

Заради тоа при процесот на пла-
нирање од голема важност е да се 
направи план за комуникација и 
вклучување на засегнатите страни, 
како во поглед на интерната ко-
муникација (помеѓу членовите на 
тимот за енергетска ефикасност и 
донесувачите на одлуки), така и за 
комуникација со пошироката јав-
ност (информирање, едукација и 
обуки, јавни дебати и консултации 
со целната јавност). 
Комуникацијата со локалното насе-
ление и пошироката јавност е неоп-
ходна заради тоа што на тој начин ќе 
се придонесе за промена на навики-
те и однесувањето кај сите засегна-

ти групи и поединци за прашања од 
енергетската ефикасност.   

Видови комуникација

Во процесот на планирање на про-
грамите за енергетска ефикасност 
потребно е донесување одлуки на 
три нивоа: 
- при започнување иницијатива за 

изработка на програма за енер-
гетска ефикасност;

- при усвојување на програмата за 
енергетска ефикасност ;

- при евалуација на резултатите и 
препораките за следниот период 
на планирање. 

Треба да се има предвид дека цели-
те на комуникација со јавноста се 
различни за секоја од фазите, а од 
тоа произлегуваат и разликите во 
формите на комуникација.

КОМУНИКАЦИЈА И 
ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЈАВНОСТА

Имајте предвид дека 
комуникацијата со јавноста 
треба да биде двонасочна. Не е 
доволно само да ги известувате 
за чекорите и активностите 
кои се преземаат. Побарајте 
нивни мислења и сугестии 
и вклучете ги во процесот. 
Јавноста треба да биде ваш 
сојузник во процесот. 
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Дилеми во процесот на
 комуникација

Пред да се започне процесот на 
комуникација со целната јавност, 
потребно е да се анализираат се-
којдневниот начин на однесување 
на населението, навиките, степенот 
на информираност итн., како и да се 
направи процена на подготвеноста 
да се прифатат промените  од стра-
на на засегнатата јавност. 

Резултатите од анализата и проце-
ната понатаму треба да се користат 
како појдовни точки во планирање-
то на активностите. 

При подготовката на планот за кому-
никација и вклучување на јавноста, 

неколку значајни фактори треба да 
се земат предвид:
- колективниот наспроти индиви-

дуалниот интерес во процесот;
- краткорочните ефекти на планот, 

наспроти долгорочните резултати;
- разликите во квалитет на инфор-

мации и степенот на познавање 
на материјата од страна на пое-
динците во заедницата;

- потребата од „модел“ во проце-
сот, односно предводник, кој ќе 
биде пример за другите во заед-
ницата. 

За да се постигнат најдобри резул-
тати, планот за комуникација треба 
да биде направен во корелација со 
другите алатки и пораки кои ги ко-
ристи општината. Во исто време од-
говорните за односи со јавноста во 
општината и членовите на тимот за 

Фази во процесот на развој на 
програмата за ЕЕ Цели за комуникација

Прва одлука - иницијатива на 
градоначалникот за програма за ЕЕ

- Информирање на јавноста
- Консултации и размена на 

информации
- Најава за отпочнување на процесот
- Размена на информации за фазите 

на процесот

Втора одлука - усвојување на 
програмата за ЕЕ од страна на советот 
на општината

- Информирање и обука за 
прашањата на енергетската 
ефикасност

- Добивање поддршка од страна на 
советниците

- Промена на навиките и 
однесувањето кај целната јавност

Трета одлука - евалуација на 
резултатите и препораките за 
наредниот период на планирање

- Подобрување на ефикасноста на 
политиките на општината

- Овозможување на инклузивен 
процес на донесување одлуки

Табела: Примери на цели за комуникација во различните фази од процесот на креирање на 
програмата за енергетска ефикасност на општината
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енергетска 
ефикасност треба 
да располагаат со унифици-
рани, целосни и навремени инфор-
мации за целите на програмата и 
развојот на процесот. 

Вклучувањето на јавноста може да 
се направи на различни начини и во 
различни фази од процесот на креи-
рање на програмата за енергетска 
ефикасност. Од особена важност е 
засегнатите страни да бидат вклу-
чени во процесот на одредување и 
приоретизирање на проектите кои 
ќе се реализираат. Како алатки за 
вклучување на јавноста може уште 
да се користат и:

- состаноци еден на еден;
- работилници;
- дебати и др.

Успешната стратегија за комуника-
ција и вклучување на засегнатите 
страни бара по креирање, планот 
целосно и навремено да биде им-
плементиран. Успехот на имплемен-
тацијата на планот е во корелација 
со следните аспекти:

- соодветна координација на ак-
тивностите;

- споделување повратни информа-
ции за резултатите;

- постојан мониторинг и евалуа-
ција;

- навремено одговарање на пре-
дизвиците и флексибилност за 
прилагодување на новонастана-
ти ситуации. 

Основни чекори при креирање план за 
комуникација
 дефинирајте ги општите цели на ко-

муникација
 дефинирајте ги целните групи
 формулирајте специфични цели на ко-

муникација за секоја од целните групи 
поодделно

 дефинирајте ги пораките
 изберете ги средствата и алатките 

за комуникација

Во процесот на креирање на ОПЕЕ 
имате различни целни групи: совет-

ници во советот на општината, врабо-
тени во општинската администрација, 
вработени во објектите каде ќе се реа-
лизираат активностите, корисници на 
услугите на објектите, членови на нивни-
те семејства, членови на граѓански орга-
низации, експерти од областа, поширока 
јавност итн. Направете план како и кога 
да комуницирате и на кој начин да ја вклу-
чите во процесот секоја од групите.  Тоа 
може да го направите преку користење 
разни алатки за вклучување на граѓани-
те, како што се на пример поединечни 
средби со клучни чинители или фокус-гру-
пи за конкретно прашање или мерка за 
ЕЕ или  јавни расправи и форуми во заед-
ницата за вклучување на сите засегнати 
страни одеднаш за генерално дискути-
рање за прашањето на ЕЕ во општината 
и утврдување на генералните пробле-
ми/насоки во таа област.
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Договор за енергетска повел-
ба - ја утврдува правната рамка за 
земјите од Западна Европа која се 
однесува на промоцијата на долго-
рочна соработка во полето на енер-
гетиката, и тоа врз основа на заед-
нички придобивки што се резултат 
на ваквите заложби. 
Енергетската повелба ги нагласува 
следниве клучни цели: 

• намалување на штетните влија-
нија на енергијата врз животна-
та средина, со цел да се приме-
нуваат европските стандарди за 
заштита на животната средина; 
и

• зголемување на енергетската 
ефикасност.

Протокол на енергетската ефи-
касност и сродните аспекти на 
заштитата на животната средина 
- има за цел да поттикне инвестиции 
во проекти за енергетска ефикас-
ност и да ја поддржи имплемента-
цијата на политики за енергетска 
ефикасност во земјите потписнички, 
како што е Македонија. 

Договор за енергетска заедница 
- ЕУ и страните во договорот, вклу-
чително и Македонија, се заложија 
за подобрување на состојбата на 
животната средина и тоа од аспект 
на природниот гас и електрична 
енергија, енергетската ефикасност и 
обновливите извори на енергија, зе-
мајќи предвид дека, за да ги постиг-

не овие цели, треба да воведат сеоп-
фатна и интегрирана регулаторна 
структура на пазарот, поддржана 
од цврсти институции и ефективен 
надзор и со соодветно вклучување 
на приватниот сектор. 

Постојат и неколку важни директи-
ви во областа на енергетиката кои 
се наведени подолу: 

› Директивата за енергетски ка-
рактеристики на згради 2002/91 
/ ЕC, 2010/31 / ЕU;

› Директивата за енергетска ефи-
касност и користењето на енер-
гетските услуги и за укинување 
на Директивата 93/76 / ЕЕC на 
Советот и 2006/32 / ЕC;

› Директивата 2008/1 / ЕC за ин-
тегрирано спречување и кон-
трола на загадувањето;

› Директивата 2012/27 / ЕU за 
енергетска ефикасност, за из-
менување на Директивите 
2009/125 / ЕC и 2010/30 / ЕU и 
укинување на Директивите 
2004/8 / EC и 2006/32 / ЕC;

› Директива за промоција на 
комбинираното производство 
на енергија врз основа на поба-
рувачката на корисна топлина 
на внатрешниот пазар на енер-
гија и за изменување на Дирек-
тивата 92/42 / ЕЕC, 2004/8 / ЕC.

АНЕКС 1 - ПАТОКАЗИ НА ЕУ ЗА 
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
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