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Врз основа на член 131 од Законот за енергетика (“Службен весник на Република
Македонија” бр.16/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на
__________2011 година го донесе

ПРВИОТ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДО 2018 ГОДИНА
ИЗВРШНО РЕЗИМЕ
ВОВЕД
Првиот Акционен План за енергетска ефикасност на Република Македонија до
2018 година е изготвен согласно Директивата 2006/32/EC на Европскиот парламент и
на Советот за ефикасност кај крајната потрошувачка на енергијата и за енергетски
услуги (ДЕКПEЕУ), врз основа на моделот усвоен од страна на Европската Комисија,
прилагоден во рамки на Работната група за енергетска ефикасност (РГЕЕ) при
Секретаријатот на Енергетската Заедница во Виена за земјите потписнички на
Договорот за основање на енергетската заедница.
Министерството за економија во текот на 2009 година, со техничка помош
обезбедена од страна на УСАИД, започна постапка за изготвување на првиот АПЕЕ на
Република Македонија до 2018 година.
Директивата 2006/32/EC на Европскиот парламент и на Советот за ефикасност
кај крајната потрошувачка на енергијата и за енергетски услуги (ДЕКПEЕУ) од
државите-членки бара да изработат три Национални акциони планови за енергетска
ефикасност за периодот 2008 – 2016 и истите да ги достават до Европската комисија.
Повеќето држави-членки до 30 јуни 2007 веќе го доставија првиот Национален
акционен план за енергетска ефикасност.
Овој документ претставува прв Акционен план за енергетска ефикасност на
Република Македонија до 2018 година (натаму во документот: АПЕЕ или акционен
план).
За државите-членки на Европската унија, периодот за постигнување на
индикативната цел од Директивата е 2009 – 2016. Примарна цел е државите-членки да
ја постигнат целта за енергетска заштеда од најмалку 9 проценти од просечната
енергетска потрошувачка во земјата регистрирана во периодот 2001-2005 и тоа во
деветата година од примената на оваа Директива.
Во однос на земјите потписнички на Договорот за основање на Енергетската
заедница, Секретаријатот на Енергетската заедница предложи првиот АПЕЕ да опфаќа
период од 9 години, односно од 2010 до 2018 година, со цел да можат да се утврдат
4
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мерки и активности за постигнување на вкупната национална индикативна цел од
најмалку 9 проценти заклучно со 2018 година. Овој АПЕЕ го опфаќа периодот 20102018 и утврдува вкупна национална индикативна цел за енергетски заштеди од
најмалку 9 проценти од потрошувачката на финалната енергија во земјата до 2018
година, во однос на просечната енергетска потрошувачка во земјата остварена во
периодот 2002-2006, а исто така определува и времена национална индикативна цел за
енергетски заштеди од 4% за период од три години, односно до 2012 година.
За реализација на предвидените мерки од првиот АПЕЕ на Република
Македонија до 2018 година потребни се индикативни финансиски средства од околу
406 милиони евра, а придобивките што ќе се постигнат на финансиско, социјално и
еколошко ниво се многу поголеми. Со реализација на овие мерки ќе се постигнат
вкупни финансиски заштеди од околу 835 милиони евра според сегашните цени на
енергијата на пазарот или околу 1.360 милиони евра според либерализирани пазарни
цени.
Директивата од државите-членки бара да преземат акција за исполнување на
целите утврдени во неа, во зависност од ефектите што таквата акција ги има врз
крајните потрошувачи на енергија. Крајниот резултат на акцијата на државите-членки
зависи од многу надворешни фактори кои влијаат врз однесувањето на потрошувачите
поврзано со нивното користење на енергијата и нивната подготвеност да спроведат
методи за енергетска заштеда и да користат уреди што штедат енергија.
НАЦИОНАЛНИ ИНДИКАТИВНИ ЦЕЛИ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТЕДИ
ПО СЕКТОРИ И МЕРКИ ЗА НИВНО ОСТВАРУВАЊЕ
Имајќи го предвид важниот потенцијал за енергетски заштеди во Македонија,
Владата на Република Македонија смета дека вкупната национална индикативната цел
за енергетски заштеди од 9 проценти за државите-членки на ЕУ е реална за земјата и
таа може да се постигне до 2018 година.
Овој документ детално ги опишува методот и конкретните карактеристики на
оценувањето на вкупната и времената индикативната цел.
За утврдување на целта користени се вкупни и поединечни податоци за
потрошувачката на енергија. Овие податоци ги обезбеди Министерството за економија
на Република Македонија, Македонскиот центар за енергетска ефикасност (МАЦЕФ) и
академски експерти од конкретни области. Тимовите на МАЦЕФ и УСАИД/РПБЕРП
SSP1го хармонизираа АПЕЕ и МАРКАЛ софтверот за внесување податоци, и при тоа
користеа податоци од енергетските биланси за 2006 година2 за да произведат нови
основнолиниски податоци за технолошкиот фонд.
Во текот на спроведувањето на акциониот план, Република Македонија треба да
продолжи да воведува значителни нормативни, даночни, финансиски и организациски
мерки за да постигне целосно спроведување на Директивата.
1

2

МАРКАЛ тимот го сочинуваат експерти на IRG, МАНУ ИЦЕИМ, МЕПСО и претставници од
Министерството за економија на Република Македонија. Тие поседуваат лиценциран МАРКАЛ
софтвер.
Користените материјални биланси не се разликуваат од оние што се обезбедуваат за ЕУРОСТАТ.
5
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За да се постигнат заштедите утврдени во индикативната цел потребни се
значителни заложби, како што следува:
ñ мобилизација на значителни финансиски ресурси;
ñ проширување на тековните активности за подобрување на енергетската
ефикасност што се поддржани од државата;
ñ натамошна либерализација на енергетскиот пазар, особено во однос на
страната на понуда на енергетски услуги; и
ñ развивање јавно-приватни партнерства на полето на енергетската ефикасност.
Овој прв АПЕЕ беше изготвен во следнава рамка:
ñ Предложените мерки да бидат сообразни со мерките предложени од страна на
Европската комисија во нејзиниот документ „Акционен план за енергетска
ефикасност: реализација на потенцијалот“, COM(2006) 545;
ñ Предложените мерки зависат од пазарните механизми и – во минимално ниво зависат од финансирање од буџетот;
ñ Целите да се постигнат согласно принципот за најмал трошок;
ñ Сите субјекти да учествуваат со цел целосно да се исполни потенцијалот за
енергетска ефикасност на земјата;
ñ Финансиските ефекти се пресметани во евра, според девизниот курс во 2009
година;
ñ Факторите на конверзија за различни енергенси (NVC) се дадени во Анекс I.
Очекуваните енергетски заштеди од мерките предвидени во рамките на АПЕЕ
за секој од четирите најважни сектори на потрошувачка на финална енергија се дадени
во следната Табела. Очекуваните заштеди по сектори се пресметани за пакетот мерки
што се однесува на релевантниот сектор.
Национални индикативни цели за енергетски заштеди, изразени во ktoe
Национална годишна индикативна цел за енергетски заштеди за 2018
147,2
година
Национална годишна времена индикативна цел за енергетски заштеди за
65,4
2012 година
Пакети мерки за подобрување на енергетската
Годишни енергетски Годишни енергетски
ефикасност предвидени за постигнување на
заштеди што се
заштеди што се
целите по сектори
очекуваат до крајот очекуваат до крајот
на 2012 година
на 2018 година
Резиденцијален сектор
Комерцијален и услужен сектор

7,63
4,96

40,51
24,19

Индустрија
Транспортен сектор
Вкупно ДЕКПEЕУ енергетски заштеди што се
очекуваат:

40,96
12,55
66,10

90,45
44,63
199,78

Очекуваните заштеди од мерките за подобрување на енергетската ефикасност
(ПЕЕ) се повисоки од утврдената цел за ПЕЕ.
За реализација на предвидените мерки од првиот АПЕЕ на Република
Македонија до 2018 година потребни се индикативни финансиски средства од околу
6
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406 милиони евра, од кои 82,64 милиони евра се индикативни финансиски средства кои
се предвидува да бидат обезбедени од Буџетот на Република Македонија.
Определувањето на буџетските средства за годините 2010, 2011, 2012 и 2013 година е
направено врз основа на донесените Буџети на Република Македонија за 2010 и 2011
година, во кои во поединечните буџети на министерствата се определени средствата за
реализација на следните мерки/проекти: проекти за социјално домување, обнова на
возниот парк на автобусите за јавен превоз, спроведување на информативни кампањи
за енергетска ефикасност, реконструкција на зградите во образовниот сектор во поглед
на енергетската ефикасност, реконструкција на зградите на болниците во поглед на
енергетската ефикасност и други. Во Буџетот за 2011 година се определени и
индикативните средства за реализација на овие проектни активности за годините 2012
и 2013. За останатите години до 2018 година средствата се пресметани апроксимативно
врз основа на предвидените активности за тој период.
Реализацијата на дадените мерки е во надлежност на следните надлежните
органи на државната управа: Министерството за економија, Министерството за
транспорт и врски, Министерството за образование и наука, Министерството за
здравство, Агенцијата за Енергетика на Република Македонија. За другите мерки
определени во овој АПЕЕ се одговорни и други органи на државната управа и
институции како: Министерството за животна средина и просторно планирање,
Државниот пазарен инспекторат, Институтот за стандардизација на Република
Македонија, Единиците на локалната самоуправа во Република Македонија и други.
Спроведувањето на првиот АПЕЕ ќе послужи како иницијална фаза во
спроведувањето на вкупната национална политика за енергетска ефикасност. Во овој
период мора да се елиминираат преостанатите празнини во законодавството и во
институционалната рамка за енергетска ефикасност. Конкретно, за да се надминат овие
празнини мора да се реализираат следниве клучни активности:
ñ Транспонирање и спроведување на барањата од Директивата за енергетски
карактеристики на градежни објекти (ДЕКЗ) во македонското законодавство;
ñ Транспонирање во македонското законодавство и спроведување на барањата од
Директивата 2010/30 за означување по пат на етикетирање и стандардни
информации на производите, за потрошувачката на енергија и други ресурси за
производите кои што влијаат врз потрошувачката на енергија;
ñ Зајакнување на институционалниот капацитет на секторот за енергетика при
Министерството за економија и на Агенцијата за Енергетика на Република
Македонија (натаму во текстот: АЕ). Ова ќе се направи преку воспоставување
на посебно одделение за енергетска ефикасност при секторот за енергетика на
Министерството за економија и посебно одделение/сектор за енергетска
ефикасност при АЕ. За реализација на овој АПЕЕ, доколку не се обезбедат
средства од буџетотот, вработувањата и останатите активности поврзани со
зајакнување на институционалните капацитети ќе се остварат со превземања од
други институции. АЕ, во соработка со секторот за енергетика при
7
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Министерството за економија е одговорна за следење и мониторинг на
спроведувањето на Стратегијата за енергетска ефикасност и на АПЕЕ3.
ñ Формирање на Фонд за енергетска ефикасност (натаму во текстот: Фонд)
ñ Формирање на Совет за енергетска ефикасност.
Поради финансиските компликации што настанаа во последните години ширум
светот, проекциите на политиката се направени под претпоставка за побавна стапка на
продирање на предвидените мерки во првите три години. Во овој период пореално е да
се предвидат побавни постигнувања, но сепак да се оствари годишна стапка на
подобрување од 1 процент. Во вториот шестгодишен период се очекува заштедите да
бидат повисоки поради донесеното законодавство и институционалните рамки и
поради тригодишното искуство. Периодот до 2020 година ќе се карактеризира со
највисоки постигнати заштеди поради очекуваниот повисок животен стандард на
населението, зголемениот БДП на државата и подобрите политички услови (реални
очекувања дека земјата ќе стане членка на НАТО и на ЕУ).

РЕЗИДЕНЦИЈАЛЕН СЕКТОР
Домаќинствата имаат најголема потрошувачка на електрична енергија меѓу сите
сектори. Доминантни форми на потрошувачка на енергија кај домаќинствата се
електричната енергија (во голема мера за греење) – 52,6 проценти и биомасата (огревно
дрво) – 33,3 проценти (податоци за 2006 година). Течните горива и топлинската
енергија (централно греење) придонесуваат со сличен удел (6,7 – 6,9 проценти). Во
резиденцијалниот сектор сѐ уште не се користи природниот гас.
Релативно високиот удел на користење електрична енергија од страна на
домаќинствата продолжува да расте – во 2006 година тој изнесувал над два пати повеќе
од уделот на користењето на електричка енергија од страна на домаќинствата во
европските земји.
Стапката на продирање на мерките за енергетска ефикасност ќе расте, по
промотивните активности и финансиските стимулативни мерки. Во 2018 година,
годишните вкупни енергетски заштеди за сите мерки ќе пораснат до 40,51 ktoe, а
кумулативната заштеда на енергија во периодот до 2018 година ќе биде еднаква на
162,8 ktoe. Придонесот на различните предложени мерки во вкупните заштеди е даден
на следната Табела и го потврдува силниот ефект на означувањето на градежните
објекти (енергетски кодекси за градежни објекти) и на добро организираните
промотивни кампањи/кампањи за зголемување на јавната свест.

3

Деталното објаснување на распределбата на одговорности меѓу АЕ и МЕ видете го во Стратегијата за
унапредување на енергетската ефикасност во Република Македонија до 2020, Поглавје 5, точка 5.1.1: Одговорност
за управување со енергетската ефикасност во Македонија.
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Придонес на поединечните мерки за енергетски заштеди во резиденцијалниот
сектор

Бр.

Наслов на програмата/мерката

Годишни енергетски заштеди
што се очекуваат во
2012
2018
(ktoe)

1.
2.
3.

3.1.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Инсталирање на индивидуални топлински
распределувачи за централно греење во Скопје
Проекти за социјално домување
Донесување и спроведување на енергетските кодекси
за градежни објекти
Означување и стандарди за енергетските
карактеристики на електричните апарати и опрема
Замена на печките за огревно дрво со високоефикасни
модели
Воспоставување на информативни центри и
спроведување на информативни кампањи за енергетска
ефикасност
Примена на нови ефикасни котли за индивидуално
централно греење
Финансиска поддршка за физички лица со цел да
инвестираат во ПЕЕ
Примена на сончеви колектори и геотермални
топлински пумпи
Реконструкција на постојните згради во поглед на
енергетската ефикасност
Вкупно за резиденцијалниот сектор

0,37
0,263

1,38
0,93

2,98
8,9
Вклучено во заштедите
прифатени кај енергетските
кодекси за градежни објекти
0,486

6,4

1,08

7,6

0,39

2

Вклучено во другите мерки
0,42
1,63
7,63

2
11,4
40,5

Износот на инвестициите во резиденцијалниот сектор е висок за релативно
краток период, а периодот на поврат на инвестициите е долг (види Слика). Позитивни
резултати ќе се постигнат до 2025 година. Освен тоа, значајни дополнителни
финансиски заштеди ќе се произведат во периодот на амортизација на зградите
(следните 40 години).
Имајќи ја предвид цената на електричната енергија на регионалниот пазар (100
€/MWh за крајните корисници), финансиските ефекти стануваат попривлечни
(испрекинатата крива линија од следниот дијаграм ги покажува заштедите во ситуација
на либерализирани цени на енергијата), коишто се многу попривлечни за разлика од
оние што се добиваат во ситуација на тековните цени на енергија.
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Инвестиции и финансиски заштеди во резиденцијалниот сектор.

КОМЕРЦИЈАЛЕН И УСЛУЖЕН СЕКТОР
Енергетската потрошувачка во овој сектор главно ја сочинуваат електричната
енергија со удел во потрошувачката од 43 проценти и нафтените производи (масло за
греење, таканареченото „Д2“ гориво и ТНГ) со удел во вкупната енергетска
потрошувачка на секторот од речиси 42 проценти во 2006 година.
Интервенциите во јавните објекти се покажале како прилично економични без
оглед дали тие посочуваат подобрување на една техологија (осветлување, прозорци,
мотори, изолација на зградата) или имаат интегриран приод кон објектот.
На краткорочен план, фокусот ќе се стави на јавниот сектор бидејќи тој полесно
може да се опфати преку мерки на политиката. Се очекува дека водечката улога на
јавниот сектор преку давање пример ќе поттикне преземање акции и во
комерцијалниот сектор.
Активностите треба да се насочени кон потенцијалите за големи енергетски
заштеди без или со мал трошок, како што се поттикнување на промени во
однесувањето преку образование, обука и информативни кампањи. Освен тоа, со
поддршка на алатките за следење и известување (мониторинг) ќе се воведат и системи
за енергетско управување (СЕУ).
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Придонес на поединечните мерки за енергетски заштеди во комерцијалниот и
услужниот сектор
Бр.

Наслов на програмата/мерката

Годишни енергетски заштеди што
се очекуваат во
2012
2018
(ktoe)

1.
2.
3.

4.

Донесување и спроведување на енергетски кодекси на
градежни објекти
Инспекции на котли/ системи за климатизација
Реконструкција на зградите во образовниот сектор во
поглед на енергетската ефикасност
Воспоставување на информативни центри и
општинска мрежа и спроведување на информативни
кампањи за енергетска ефикасност

5.

1,15

7,55

0,30

1,1

0,7

3

0,11

1,71

0,3

2,3

0,11

092

0,1

1,5

1,5

3,61

0,69

2,49

4,96

24,19

Енергетско управување и енергетски контроли
6.

7.
8.
9.

Проекти за улично осветлување
Означување и стандарди на енергетските
карактеристики на електричните апарати и опрема
Реконструкција на зградите на болниците во поглед на
енергетската ефикасност
Примена на сончеви колектори и геотермални
топлински пумпи (ГТП)
Вкупно за комерцијалниот и услужниот сектор

Финансиски заштеди во комерцијалниот и услужниот сектор
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Пресметките покажуваат дека со финансиски инвестиции од 95,11 милиони
евра, до 2018 година може да се реализираат енергетски заштеди (главно заштеди на
електрична енергија) во износ од 149,5 милиони евра, под претпоставка дека околу
2015 година цената на електричната енергија ќе достигне 120 €/MWh (испрекинатата
крива линија на горниот дијаграм ги прикажува заштедите што ќе се реализираат во
ситуација на либерализирани пазарни цени).

ИНДУСТРИЈА
Индустрискиот сектор претставува повеќе од 28 проценти од БДП и вработува
повеќе од 30 проценти од вкупно ангажираната работна сила. Текстил, железо и челик,
производство на електрична енергија, цемент, храна и тутун се најважните производни
индустрии во Македонија.
Индустрискиот сектор главно користи електрична енергија и нафтени
производи со 33 проценти и 32 проценти во 2006 година, соодветно, по што следува
јагленот со 19 проценти, топлинската енергија со 10 проценти, природниот гас со
речиси 6 проценти и дрвото со помалку од 1 процент. Ефикасноста со која се користи
енергијата во македонската индустрија се разликува од сектор до сектор, исто како и
од една компанија до друга во ист индустриски сектор.
Придонес на поединечните мерки за енергетски заштеди во индустрискиот сектор
Бр.

Наслов на програмата/мерката

1.
2.

Подобрување на перформансите на процесите
Енергетски контроли
Комбинирано производство за топлинска и
електрична енергија
Енергетски карактеристики на не-резиденијалните
згради
Подобрување на перформансите на системите за
осветлување
Подобрување на перформансите на системите за
греење, вентилација и климатизација
Промена на енергенсот
Механизми за чист развој (МЧР)
Искористување на отпадната топлина (не е МЧР)
Погони со променлива брзина
Снабдување со компримиран воздух
Добар куќен ред
Вкупно за индустрискиот сектор

Годишни енергетски заштеди што
се очекуваат во
2012
2018
(ktoe)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

6
0,3

5
0,65

25,1

38,6

0,15

0,35

0,11

0,25

0,3
0,6
2,8
2,5
1
0,1
2
41

0,4
0,8
26
8
3,9
0,5
6
90,45
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Финансиски инвестиции од 73,9 милиони евра до 2018 година ќе овозможат
финансиски заштеди од 457 милиони евра (види Слика долу) и тоа со тековните цени
на енергијата. Позитивниот ефект на либерализацијата на енергетскиот пазар врз
финансиските заштеди (цени на електрична енергија на ниво од 120 €/MWh за
индустријата и комерцијалниот сектор) е прикажан со испрекинатата крива линија.

Преглед на финансиските резултати во индустрискиот сектор
ТРАНСПОРТ
Транспортниот сектор е значаен потрошувач на енергија. Енергетската
потрошувачка во сообраќајниот сектор во Македонија во 2006 година изнесувала 350
ktoe. Оваа потрошувачка (2002-2006) изнесувала 24-26,6 проценти од вкупната
потрошувачка на финална енергија во Македонија.
Кога станува збор за енергенсот што се користи во транспортниот сектор,
енергенси со најголеми удели се нафтените производи (бензин, дизел, керозин, бутан,
итн.). Потрошувачката на електрична енергија од околу 2 ktoe (24 Gwh)4 ја сочинува
уделот на енергија што го трошат железниците коишто имаат локомотиви што работат
на електрични мотори.
Инвестициите во овој сектор имаат интензивен трошок. Финансиските приходи
што ги создава заштедата на гориво на новиот возен парк на автобуси (инвестиција од
околу 50 милиони евра) не се доволни за да се гарантира краток, финансиски оправдан
период за поврат на инвестициите. Тоа е јавна потреба, услуга за граѓаните, која во
исто време ја заштитува животната средина и затоа Владата размислува за
субвенционирање на транспортните надоместоци (цената на билетот).

4

ТРАНСПОРТ И ДРУГИ ВРСКИ, Статистички прегледи бр. 289, 337, 393,452, 485, 544, Државен завод
за статистика, Скопје.
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Придонес на поединечните мерки за енергетски заштеди во транспортниот сектор
Бр.

Наслов на програмата/мерката

Годишни енергетски заштеди
што се очекуваат во
2012
2018
(ktoe)

1.

2.
2а.
2б.
2в.
2г.
2д.
3.
4.
5.

Обнова на националниот возен парк на друмски
возила
Промоција на одржливи транспортни системи во
урбаните средини
Воведување на трамвај во Скопје
Обнова на возниот парк на автобусите за јавен
превоз
Воведување на центар за интегрирано управување
со сообраќајот
Промовирање на поголемо користење на
велосипеди
Политика за паркирање
Стандарди за квалитетот на горивата и
економичност на горивата
Денови без автомобили
Промоција на поголемо користење на железницата
за меѓуградски превоз
Вкупно за транспортниот сектор

2,18

14,11

5,02

14,93

2,39
0,39

7,54
1,05

2,58
12,55

6,99
44,63

Историјата на цените на течните горива во периодот 2004-2008 година покажува
зголемување на цените на течните горива. Најзначајни промени биле регистрирани кај
дизел горивото (64% во мониторираниот период), коешто воедно е и најкористеното
гориво во Државата. Со едноставна екстраполација на цените на течните горива,
очекувањата одат во насока дека цената и натаму ќе расте за најмалку 30%. Оттука,
финансиските придобивки стануваат поатрактивни поради инвестициите што се
преземаат сега (испрекинатата крива линија на следната Слика).

Преглед на финансиските резултати во транспортниот сектор
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ВКУПНА НАЦИОНАЛНА ЦЕЛ
Во согласност со ДЕКПEЕУ, Република Македонија утврди вкупна национална
индикативна цел за енергетски заштеди од над 9 % од вкупната потрошувачка на
енергија во земјата за период од 9 години, т.е. до 2018 година (која претставува
прилично висока стапка за постоечките услови, во просек 1 % годишно), што значи
дека земјата треба да гарантира енергетски заштеди во износ од над 147,2 ktoe.
Пресметката на националната индикативна цел е направена според
методологијата дадена во Анекс I од ДЕКПEЕУ. Националната цел е пресметана врз
основа на просечната потрошувачка на финална енергија во периодот од пет години
(2002-2006), за кој постојат податоци и се во согласност со Стратегија за развој на
енергетика во Република Македонија до 2030 година.
Продирање на енергетските заштеди од новите мерки, по сектори
Заштеди ktoe/годишно
Резиденцијален сектор
Комерцијален и сектор на јавни
објекти
Индустриски сектор
Транспортен сектор
Вкупно за клучните сектори

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2,33

2,38

2,92

3,81

4,29

4,68

6,11

6,97

1,45

1,54

1,97

2,57

3,30

4,02

3,58

3,19

17,7

19,1

4,16

4,36

18,21

8,96

7,51

4,06

2018
7,02
2,57
6,39

3,31

4,48

4,76

5,31

5,13

5,22

4,99

5,50

5,93

24,79

27,50

13,81

16,05

30,94

22,88

22,19

19,71

21,91

Треба да се направи проценка на енергетските заштеди во 2012 година
(вклучително и по сектори и по вид на енергија) врз основа на стандардната
методологија што ја препорачува Европската комисија и е во релација со списокот на
препорачани мерки за ПЕЕ. Таа вклучува комбинација од два приоди, и тоа „одгоренадолу“ и „оддолу-нагоре“ и мора да се направи врз основа на официјални
стратистички податоци. Хармонизираната методологијата треба да се усвои на
национално ниво.
Во рамките на овој акционен план, секоја година ќе се спроведува мониторинг
врз основа на податоците од националните статистички енергетски биланси.
ХОРИЗОНТАЛНИ И МЕЃУСЕКТОРСКИ МЕРКИ
Во Република Македонија веќе се воведени значен број на нормативни
документи на ЕУ. Тие содржат широк спектар на активности и мерки, вклучително и
мерки за воведување на различни стандарди и норми за ЕЕ. Нивниот ефект тешко може
да се оцени поради недостиг на расположливи методологии и статистички
информации. Ефектите на мерките и на активностите можат да се оценат по
развивањето на соодветни стандарди и методологии. Посебно тежок за мерење ќе биде
потенцијалниот ефект на енергетските заштеди од хоризонталните и меѓусекторските
мерки.
За таа цел ќе се користат показатели за енергетска ефикасност на
макроекономско ниво. Тие вклучуваат: интензитет на примарна енергија (вкупно и
вкупно со климатски корекции), интензитет на финална енергија (вкупно и вкупно со
климатски корекции), приспособен финален интензитет (на константна структура,
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приспособен на економијата, климата и на структурата), индекс на енергетски
интензитет, и индекс на CO2 (интензитет на CO2, CO2 по глава на жител).
МЕРКИ ШТО ГИ НАЛАГА ДИРЕКТИВАТА 2006/32 ЗА ЕФИКАСНОСТ КАЈ
КРАЈНАТА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈАТА И ЗА ЕНЕРГЕТСКИ
УСЛУГИ
Одредбите од членовите 5, 6 и 7 од ДЕКПEЕУ налагаат јавниот сектор да има
улога на давање пример во исполнувањето на националната цел за енергетски заштеди,
пропишуваат барања за дистрибутерите на енергија/операторите на дистрибутивните
системи и последователно на тоа налагаат расположливост на информации.
Врз основа на веќе преземените иницијативи, можностите што ги обезбедуваат
Законот за енергетика и Правилниците, како и дополнителното законодавство кое е во
фаза на подготовка, во Република Македонија се предлага примена на најсоодветните
мерки. Мерките коишто ќе наложат соодветни правни и регулаторни акции а се
опишани во овој акционен план вклучуваат:
1. Означување на градежни објекти;
2. Склучување договори за енергетски услуги;
3. Барања за набавка на опрема кои се засновани на списоци со спецификации за
енергетската ефикасност на производите за различни категории на опрема;
4. Воведување на задолжителни сертификати за зградите и градежните единици,
нови и оние кои се предмет на значителна реконструкција, за кои претходно е
направена енергетска контрола со која се пропишуваат мерки за енергетски
заштеди;
5. Обврски за енергетските компании:
- до надлежните органи да достават статистички информации за нивните
крајни потрошувачи;
- на своите крајни потрошувачи да им понудат и да промовираат
енергетски услуги со конкурентни цени;
- на своите крајни корисници да им понудат и да промовираат енергетски
контроли со конкурентни цени кои се изведуваат на независен начин
и/или мерки за подобрување на енергетската ефикасност;
- да придонесат во фондовите и во механизмите за финансирање.
6. Промоција на мерки за ПЕЕ;
7. Проширување на тековните активности и потенцијалниот капацитет/структура
на постоечките органи и организации;.
8. На сите крајни потрошувачи, вклучително и на помалите домашни,
комерцијални и мали и средни претпријатија да им понудат ефикасни,
квалитетни шеми за енергетски контроли кои се дизајнирани за да ги
идентификуваат потенцијалните мерки за подобрување на енергетската
ефикасност и кои се спроведуваат на независен начин.
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ЗАКОНОДАВНИ ПРОМЕНИ ПОВРЗАНИ СО ТРАНСПОНИРАЊЕТО НА
ДИРЕКТИВАТА 2006/32 ЗА ЕФИКАСНОСТ КАЈ КРАЈНАТА ПОТРОШУВАЧКА
НА ЕНЕРГИЈАТА И ЗА ЕНЕРГЕТСКИ УСЛУГИ
За да се спроведе ДЕКПEЕУ, потребно е да се направат одреден број промени
во важечките нормативни документи.
Овие промени можат да се рeализираат како измени и дополнувања на важечките,
односно преку донесување на нови подзаконски акти:
Ø Измени и дополнувања на соодветните мрежни правила за дистрибуција на
енергија или природен гас - да им се овозможи на дистрибутерите на енергија да
се вклучат во спроведувањето на активностите и мерките за ПЕЕ предвидени со
ДЕКПEЕУ (член 6 од ДЕКПEЕУ);
Ø Правилник за енергетски контроли (член 12 од ДЕКПEЕУ);
Ø Правилник за начинот и условите за регулирање на цените за електрична
енергија (дополнително регулирање на активностите во електроенергетскиот
сектор и природен гас, во согласност со член 10 од ДЕКПEЕУ кој се однесува на
тарифи за ПЕЕ).
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1.

ОПИС НА ПАЗАРОТ НА КРАЈНА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈАТА

Македонија спаѓа во земјите со висока потрошувачка на примарна енергија по
единица БДП и има специфична потрошувачка на примарна енергија која е речиси 4
пати поголема од онаа на развиените европски земји.
Енергетската инфраструктура на Република Македонија ја сочинуваат јаглен,
нафта и нафтени производи, секторите на природен гас и огревно дрво кои се извори
на примарна енергија, и производството на електрична енергија и топлина како
сектори со трансформирана енергија.
Во поглед на тековната анализа, посебно значење има утврдувањето на
потребите за примарна енергија (ПЕ) во земјата, бидејќи таа претставува влезна
енергија за економскиот развој на земјата, како и утврдувањето на потрошувачката на
финална енергија (ПФЕ), која е дел од влезната примарната енергија и врз основа на
која се реализира бруто домашниот производ. Табела 1 дава преглед на основните
услови во енергетскиот сектор, почнувајќи од примарната енергија (ПЕ) до
потрошувачката на финална енергија (ПФЕ).
Табела 1.1. Основни енергетски показатели за ПЕ и ПФЕ, изразени во ktoe
Производство на примарна
енергија
Нето увоз
Трговија/размена
Вкупно примарна енергија(ПЕ)
Вкупно финална потрошувачка
(ФП)
ФП/ПЕ (%)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1532

1572

1510

1568

1536

1459

1450

1113
64
2709

1019
17
2608

1187
-141
2556

1100
43
2711

1163
-2
2697

1246
34
2740

1322
-13
2759

1601

1436

1504

1653

1624

1691

1708

59,12

55,05

58,83

60,97

60,22

61,72

61,91

Табелата јасно покажува стагнација на потрошувачката на примарна енергија и
на потрошувачката на финална енергија во последните неколку години. Ефикасноста
изразена како сооднос на ФП/ПЕ се движи во рамките од 55% до 62%.
Првиот АПЕЕ обезбедува пакет мерки за секторите со најважна побарувачка на
финална енергија: резиденцијалниот (домаќинства), комерцијалниот сектор и јавните
услуги, индустријата и транспортот.
Официјалните статистички податоци дополнително го идентификуваат секторот
за земјоделство и не-енергетско користење. Сепак поради малиот процент на вкупната
енергетска потрошувачка, одлучено беше да не се утврдуваат конкретни мерки коишто
ги таргетираат само овие сектори. Првиот АПЕЕ содржи мерки кои веќе се
спроведуваат или биле спроведени, како и мерки кои се планираат за спроведување во
првиот тригодишен период (2010-2012) и кои, во голема мера ќе продолжат да се
спроведуваат во следниот шестгодишен период, во најмала рака до 2018 година.
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Очекуваните енергетски заштеди од мерките предвидени во рамките на
Националниот акционен план за енергетска ефикасност за секој од четирите
гореспоменати сектори на финална потрошувачка се резимирани во Табела 1.2.
Очекуваните заштеди по сектори се пресметани за пакетот мерки што се однесува на
релевантниот сектор.
Табела 1.2. Национални индикативни цели за енергетски заштеди, изразени во
ktoe
Национална годишна индикативна цел за енергетски заштеди за 2018
година

147,2

Национална годишна времена индикативна цел за енергетски заштеди
за 2012 година

65,4

Пакети мерки за подобрување на енергетската
ефикасност планирани за да се постигнат
целите по сектори

Годишни енергетски
заштеди што се
очекуваат до крајот
на 2012 година

Годишни енергетски
заштеди што се
очекуваат до крајот
на 2018 година

Резиденцијален сектор

7,63

40,51

Комерцијален и услужен сектор

4,96

24,19

Индустрија

40,96

90,45

Транспортен сектор

12,55

44,63

Вкупно ДЕКПEЕУ енергетски заштеди што
се очекуваат:

66,10

199,78

Табела 1.2. дава преглед на индикативните национални цели за 2012 и за 2018
година, изразени во ktoe. Како што е дадено во табелата, очекуваните заштеди од
мерките за подобрување на енергетската ефикасност (ПЕЕ) се повисоки од утврдената
цел за ПЕЕ. Сепак, спроведувањето на првиот АПЕЕ е иницијална фаза во
спроведувањето на вкупната национална политика за енергетска ефикасност. Имено,
во овој период мора да се елиминираат преостанатите празнини во законодавната и
институционалната рамка за ЕЕ. Конкретно, за да се решат овие празнини мора да се
спроведат следните клучни активности:
·

Транспонирање и спроведување на барањата од Директивата за енергетски
карактеристики на зградите (ДЕКЗ) во македонското законодавство;

·

Транспонирање во македонското законодавство и спроведување на барањата од
Директивата 2010/30 за означување по пат на етикетирање и стандардни
информации на производите, за потрошувачката на енергија и други ресурси за
производите кои што влијаат врз потрошувачката на енергија;

·

Изградба на институционалниот капацитет на секторот за енергетика при
Министерството за економија и на Агенцијата за Енергетика на Република
Македонија (натаму во текстот: АЕ). Ова ќе се направи преку воспоставување
на посебно оделение за енергетска ефикасност при секторот за енергетика на
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Министерството за економија и посебно оделение /сектор за енергетска
ефикасност при АЕ. За реализација на овој АПЕЕ, доколку не се обезбедат
средства од буџетотот, вработувањата и останатите активности поврзани со
зајакнување на институционалните капацитети ќе се остварат со превземања од
други институции. АЕ, во соработка со одделението за енергетика при
Министерството за економија е одговорна за следење и мониторинг на
спроведувањето на Стратегијата за унапредување на енергетската ефикасност и
на АПЕЕ.
·

Формирање на Фонд за енергетска ефикасност (натаму во текстот: Фонд).
Формирањето на фондот ќе зависи од реалната потреба за негово формирање,
од можноста за обезбедување на средства при што ќе се определи моделот на
негово организирање, управување, функционирање и финансирање.

·

Фомирање на Совет за енергетска ефикасност.

Фондот за енергетска ефиканост може да се основа за да даде поддршка на
јавниот и приватниот сектор за спроведување на програми за унапредување на
енергетската ефикасност и промоција на инвестиции. Клучните принципи на Фондот ќе
ги вклучат, но нема да бидат ограничени само на следниве.
· Препорачано е Фондот да го одржува и да го управува со него субјект
надвор од Владата, односно со средствата да управуваат комерцијалните
банки врз база на тековно давање заеми. Сепак, овие аспекти, согласно член
130, став 6 од Законот за енергетика (“Службен Весник на Република
Македонија”, бр. 16.2011), треба да се утврдат со посебен закон за основање
на Фонд за енергетска ефикасност;
· Фондот ќе се користи за давање директни заеми, за ко-финансирање преку
комерцијалните банки или за обезбедување гаранции за заемите што ги
даваат комерцијалните банки од сопствениот капитал;
· Иницијалното финансирање може да се обезбеди од неколку различни
извори, вклучително и донации, заеми, средства од комерцијалните банки,
од приходни програми (како што се надоместоци за градежните дозволи,
барања за природен гас, итн.), доплати за горива за греење и за бензин, како
и индивидуални вложувања/донации (определени фирми во рамките на
својата корпоративната одговорност можат да вложат средства наменети за
субвенционирање на граѓани со ниски примања и други засегнати категории
за набавка на опрема и апарати (како сијалици, фрижидери, клима уреди,
машини за перење, машини за миење и слично) кои се со повисока класа на
енергетска ефикасност и/или соодветна ознака за оценка на сообразноста со
барањата за екодизајн). Владата пред целата меѓународна заедница ќе ги
промовира придобивките од инвестициите за унапредување на енергетската
ефикасност, со цел да привлече инвестиции во Република Македонија;
· Финансиски стимулативни мерки за користење на флексибилни механизми
од Кјото протоколот (или за намалување на емисиите на стакленички гасови
(СГ). Како што ќе се намалуваат економски привлечните можности за
енергетски заштеди, треба да се применуваат механизми за чист развој во
случаите кога нивната дополнителна примена се смета за дополнителен
учинок;
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· Фондот за енергетска ефикасност ќе треба да учествува при финансирањето
на проектите за енергетска ефикасност (вклучително и студии на пазарот,
подготовка на проекти, енергетски контроли, поддршката за ЕСКО и
склучување договори за енергетски услуги, енергетско управување на
општинско ниво, спроведување на програми за развивање на јавната свест,
односно промовирање на енергетска ефикасност на различни полиња, итн.)
под услови и барања кои ќе одговараат со технолошко-економските
карактеристики на различните категории на проекти за енергетска
ефикасност.
За да го зајакне учеството на засегнатите страни во имплементацијата на
Стратегијата за унапредување на енергетската ефикасност и за да ја зголеми
транспарентноста, Министерството за економија треба да формира независен Совет за
енергетска ефикасност (набљудувачки комитет) кој ќе ги спои на едно место
различните засегнати страни во енергетската ефикасност, ќе го следи спроведувањето
на мерките за енергетска ефикасност и напредокот на реформите и ќе ги идентификува
потребите за интервенции и идни реформи. Советот за енергетска ефикасност ќе се
формира како координативно тело со претставници од различни органи на државната
управа, други надлежни институции, јавниот, невладиниот и приватнот сектор, групи
на потрошувачи и по потреба и надворешни експерти и којашто редовно ќе одржува
состаноци за да дискутира за насоката и ефективноста на реформите за енергетска
ефикасност, за да дава препораки за активности, со што ќе се гради консензус за
енергетска ефикасност меѓу различните засегнати страни и ќе се обезбеди платформа
за јавна дискусија и за лобирање за нови законски иницијативи. Советот за енергетска
ефикасност, кој ќе фунционира како набљудувачки комитет/надзорна група, треба да
постои на доброволна основа или, доколку постои можност, да се финансира од
Фондот за енергетска ефикасност, донации од финансирачки институции (како што се
Светска банка, Европската банка за обнова и развој, УСАИД, ГИЗ) и други извори.
Овој предлог треба понатаму да се развие како дел од подзаконските
акти/правилниците за должностите и приоритетите на оваа група, како и нејзиниот
механизам/оддел за координација.
Поради финансиските компликации што настанаа во последните години ширум
светот, проекциите на политиката се направени под претпоставка за побавна стапка на
продирање на предвидените мерки во првите три години. Во овој период пореално е да
се предвидат побавни постигнувања, но сепак да се оствари годишна стапка на
подобрување од 1 процент. Во вториот шестгодишен период се очекува заштедите да
бидат повисоки поради донесеното законодавство и институционалните рамки и
поради тригодишното искуство. Останатот период до 2020 година ќе се карактеризира
со највисоки заштеди постигнати поради очекуваниот повисок животен стандард на
населението, зголемениот БДП на државата и подобрите политички услови (реални
очекувања дека земјата ќе стане членка на НАТО и на ЕУ).
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Слика 1.1. Снабдување со примарна енергија во анализираниот период
Врз основа на претходната анализа и претпоставка, усвоени се целите за
енергетски заштеди од 4,04 % до 2012 и 12,21% до 2018 година. (Табела 1.3.)
Табела 1.3.: Усвоени цели за четирите клучни сектори, споредени со просечната
потрошувачка во последните 5 години

Сектор

Резиденцијален сектор

Просечна
потрошувачка
во последните
5 години

Цели за енергетски заштеди
2012 година

482
7,63

1,58%

4,96

2,19%

40,96

8,08%

12,55

3,61%

66,10

4,04%

2018 година
40,51

8,41%

24,19

10,70%

90,45

17,84%

44,63

12,82%

199,78

12,21%

Комерцијален сектор и јавни
објекти

226

Индустрија

507

Транспорт

348

Друго

73
Вкупно

1636

Во 2006 година, потрошувачката на финална енергија во Република Македонија,
онака како што е дефинирана во Директивата за енергетски услуги (ДЕКПEЕУ),
изнесувала 1708 ktoe. Во рамките на ДЕКПEЕУ, распределбата на потрошувачката
меѓу секторите е следнава (Слика 1.2): 29,2 % кај домаќинствата; 20,5% во
транспортот; 33,8% во индустријата; 13,1 % во комерцијалниот и услужниот сектор; и
3,5 % во земјоделството и не-енергетското користење.
Распределбата на потрошувачката на финална енергија е дадена на Слика 1.3.

22

Прв акционен план за енергетска ефикасност на Република Македонија до 2018 година

Слика 1.2. Потрошувачка на финална
енергија по сектори, во 2006 година

Слика 1.3. Потрошувачка на финална
енергија по енергенс, во 2006 година

1.1.РЕЗИДЕНЦИЈАЛЕН СЕКТОР
Како што може да се види на Слика 1.2., според податоците за 2006 година,
домаќинствата се вторите најголеми потрошувачи на финална енергија во Македонија
со 29% од вкупната потрошувачка на финална енергија. Домаќинствата имаат
најголема потрошувачка на електрична енергија меѓу сите сектори (која ја надминува
дури и онаа на индустријата). Доминантни форми на потрошувачка на енергија кај
домаќинствата се електричната енергија (во голема мера за греење) - 52,6% (Слика
1.1.1) и биомасата (огревно дрво) - 33,3%. Течните горива и топлинската енергија
(централно греење) придонесуваат со сличен удел (6,7 - 6,9%). Во резиденцијалниот
сектор сѐ уште не се користи природниот гас.

Слика 1.1.1. – Процентуален удел на изворите на примарна енергија што ги
потрошуваат домаќинствата во Македонија, во 2006 година5
Енергетската потрошувачка на домаќинствата во Македонија, изразена по глава
на жител, е многу мала. Овој показател обично останува релативно константен за долг
временски период, не само во Македонија, туку и во другите европски земји (Слика
1.1.2). Развиените европски земји имаат 2,6 пати поголема енергетска потрошувачка
5

© OECD/IEA, [2008], IEA достапна база на податоци: енергетски биланси за земјите кои се членки и
земјите кои не се членки на ОЕЦД и енергетски статистички податоци за земјите кои се членки и
земјите кои не се членки на ОЕЦД.
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кај домаќинствата по глава на жител од онаа во Македонија, а помалку развиените
европски земји имаат 50% повисока потрошувачка од онаа во Македонија. Реалната
енергетска потрошувачка во Македонија е 10-15% повисока од официјалните
проценки, кога во пресметката се зема предвид и нерегистрираната потрошувачка на
огревно дрво, проценета на 25-35% од регистрираната потрошувачка, и
нерегистрираната потрошувачка на електрична енергија, проценета на 8% од
регистрираната потрошувачка на електрична енергија.
Сепак, во однос на енергетска потрошувачка во другите сектори, вкупната
енергетска потрошувачка на домаќинствата е доста висока во споредба со онаа на
другите земји.

Слика 1.1.2. Енергетска потрошувачка на домаќинствата, по глава на жител6
Релативниот удел на електрична енергија што ја користат домаќинствата е висок
и продолжува да расте. Според статистичките податоци, во 2006 година релативниот
удел на електричната енергија во домаќинствата изнесувал 52,6% и е два пати поголем
од уделот на користењето електрична енергија во домаќинствата во другите европски
земји. Според официјалните статистички податоци, во 2006 година енергетската
потрошувачка на домаќинствата во Македонија изнесувала 262 ktoe.
Потрошувачката на биомаса во домаќинствата е намалена во последните неколку
години од аспект на апсолутните и релативните количини. Уделот на биомасата во
вкупната енергетска потрошувачка на домаќинствата од 40% во 1997 година се
намалила на 30% во 2006 година. Сепак, ова намалување се чини дека се јавува само во
официјалните статистички податоци. Според експертските проценки, нерегистрираната
потрошувачка на огревно дрво е многу висока, и од 2001 година покажува постојан
раст. Откако ќе се земе во предвид незаконската потрошувачка, потрошувачката на
биомасата се чини дека ќе остане релативно константна со мали варијации во
зависност од метеоролошките услови во текот на годината. Регистрираната
потрошувачка на биомаса во 2006 година изнесувала 150 ktoe. Релативниот удел на
6

© OECD/IEA, [2008], IEA достапна база на податоци: енергетски биланси за земјите коишто не се
членки и за земјите коишто се членки на ОЕЦД и енергетски статистички податоци за земјите коишто
не се членки и за земјите коишто се членки на ОЕЦД.
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енергетската употреба на биомасата е слична на нивото во европските земји коишто не
се членки на ОЕЦД и три пати поголема од онаа на европските земји коишто се членки
на ОЕЦД.
Потрошувачката на топлинска енергија во домаќинствата во Македонија изнесува
6,9% од вкупната енергетската потрошувачка на домаќинствата, додека во европските
земји-членки на ОЕЦД овој процент е 4%, а во европските земји коишто не се членки
на ОЕЦД овој процент изнесува 13,7%. Потрошувачката на топлинска енергија во
домаќинствата во европските земји опаѓа во последните десет години, од аспект на
апсолутни и релативни износи, додека во Македонија оваа потрошувачка варира и во
2006 година таа била на исто ниво на потрошувачка како и во 1994 година, односно
изнесувала 42 ktoe.
Една карактеристика на европските земји, особено на развиените европски земји,
е големиот удел на потрошувачката на природен гас во домаќинствата (близу 40%).
Македонските домаќинства сè уште не користат природен гас.
Потрошувачката на нафтени производи расте од 1998 година наваму, но
годишната стапката на раст од 0,5% е многу ниска, имајќи го предвид малиот удел на
нафтените производи (6,7% во 2006 година). Во тој контекст, треба да се преземат
интензивни мерки за воведување на природен гас во домаќинствата и за зголемување
на уделот на нафтени производи (ТНГ, масло за домаќинства за греење) коишто ја
заменуваат електричната енергија.
Со удел од 0,5%, користењето на јаглен во домаќинствата во Македонија
изнесува ¼ од користењето на јаглен во домаќинствата во развиените европски земји.
Уделот на јаглен во домаќинствата во Македонија се намалил за фактор од 3 во
периодот од 1996 до 2001 година, и оттогаш останал константен на ниво од 3 ktoe.
Имајќи го предвид горенаведеното, потребна е интервенција во секторот
домаќинства во Македонија со цел да се зголеми ефикасностана користењето на
енергија, и посебно со цел да се подобри ефикасноста (или да се промени енергенсот)
за греењето на просторот, преку воведување природен гас за потрошувачка во
резиденцијалниот сектор.
Енергетската политика за резиденцијалниот сектор вклучува пакет инструменти
коишто посочуваат различни аспекти од користењето на енергијата во
резиденцијалниот сектор. Овој пакет инструменти има за цел да ја зголеми свеста за
користењето на енергијата и за енергетските заштеди, да обезбеди стимулативни мерки
за сопствениците на домови да преземат мерки за подобрување на ефикасноста во
нивните домови и вклучува регулативи за новите градежни објекти и за реновирање на
постоечките градежни објекти.
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1.1.1. Мерки за подобрување на енергетската ефиканост во резиденцијалниот сектор
Табела 1.1: Табела со преглед на сите постоечки програми и мерки за подобрување на енергетската ефиканост (ПЕЕ) во
домаќинствата
Наслов на
Бр. програмата/
мерката

1

2

Годишни енергетски
заштеди што се
Статус на реализација и
очекуваат во 2012/2018
временска рамка
година
(ktoe)

Категорија

Примена

Целна група/
сектор

Таргетирана акција за ПЕЕ кај
крајната потрошувачка

белешка 1

национално/
регионално/
локално ниво

удел во ПФЕ

список

белешка 2

3

4

5

6

7

Инсталирање
на
Мерки за
индивидуални
информирање
топлински
и
локално ниво
1.
распределувач
задолжително
и за централно
информирање
греење во
Скопје

Мерење и наплата со информации
Зголемена свест за користењето на
енергијата. Да се пропише содржината
и динамиката на доставување сметки
за нето- формите на енергија
(топлина). Сметката мора да биде
лесна за разбирање. Таа мора да
домаќинства
содржи графичка споредба на
потрошувачката од наплатниот период
во тековната година со
потрошувачката од истиот период во
минатата година. Сметките мора да се
темелат на реалната потрошувачка за
секој период, наместо на проценка за

Во моментов се
разгледуваат нови мерки
за ПЕЕ. Мерката ќе се
реализира во периодот од
2010 до 2018 година.

8

0,37/1,38
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Наслов на
Бр. програмата/
мерката

Категорија

Примена

Целна група/
сектор

Таргетирана акција за ПЕЕ кај
крајната потрошувачка

Годишни енергетски
заштеди што се
Статус на реализација и
очекуваат во 2012/2018
временска рамка
година
(ktoe)

потрошувачката за секој период.
Сметката мора да содржи и
информации за изворите каде може да
се добијат совети за енергетска
ефикасност.

2.

3.

Проекти за
социјално
домување

Донесување и
спроведување
на
енергетските
кодекси за
градежни
објекти

Финансиски
инструменти/
субвенции

регулатива

национално
ниво

граѓани со
ниски приходи

Експерти
(проектанти,
производители
на градежни
материјали,
национално изведувачи на
градежни
ниво
работи и
занаетчии),
сопственици на
згради/домови

Во моментов се
Намалување на енергетската
разгледуваат нови мерки
сиромаштија
за ПЕЕ. Мерката ќе се
Подобрување на животниот комфор реализира во периодот од
2010 до 2016 година.
Eнергетски кодекси за
градежни објекти се
усвоени преку
Енергетските кодекси за градежни
Правилникот за енергетска
објекти ќе ги регулираат технологиите ефикасност на градежните
објекти. Потребни се
што се користат и градежните
подзаконски акти за
материјали како што се прозорци,
целосно да се
врати, изолациски материјал,
транспонираат барањата
осветлување и системи за греење,
од Директивата ДЕКЗ.
вентилација и климатизација (HVAC). Нивното донесување се
очекува во 2011 година.
По донесувањето на сите
потребни регулативи ќе

0,26/0,93

Потенцијалот за заштеда
на оваа мерка е проценет
на 2,98/8,9
Проценката ги вклучува
сите видови енергенси.
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Наслов на
Бр. програмата/
мерката

Категорија

Примена

Целна група/
сектор

Таргетирана акција за ПЕЕ кај
крајната потрошувачка

Годишни енергетски
заштеди што се
Статус на реализација и
очекуваат во 2012/2018
временска рамка
година
(ktoe)
следува реализацијата на
оваа мерка.

Преостанатите регулативи
во полето на еко дизјанот
Означување и
и барањата за енергетска
стандарди за
ефикасност ќе се донесат
Мерки за
енергетски
во текот на 2011 година.
информирање
карактеристик
национално
Зголемен удел на пазарот на
Шемата за означување на
и
домаќинства
3.1
и на
ниво
енергетски ефикасни апарати
истите ќе се промовира
задолжително
електричните
преку информативна
информирање
апарати и
кампања. По донесувањето
опрема
на подзаконската
регулатива ќе следува
нејзиното спроведување.
Мерки за
национално резиденцијален
Ќе треба да се организира
Замена на
информирање
ниво
сектор –
и национална
печките за
Акциите за ПЕЕ коишто ги посочуваат
и
домаќинства/
информативна кампања.
огревно дрво
технологиите во градежниот сектор и
задолжително
сопственици на
Мерката ќе се реализира
4.
со
се посветени на користењето на
информирање
домови
во периодот од 2010 до
високоефикасн
огревно дрво.
2018 година.
и модели

Вклучени се во
заштедите пресметани
како дел од енергетските
кодекси за градежни
објекти.

Потенцијалот за заштеда
на оваа мерка е проценет
на
0/486/6,4
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Наслов на
Бр. програмата/
мерката

Категорија

Примена

Воспоставува
ње на
информативни
Мерки за
центри и
информирање
спроведување
национално
и
5. на
ниво
информативни задолжително
кампањи за
информирање
енергетска
ефикасност

Примена на
Мерки за
нови ефикасни
информирање
котли за
национално
и
6.
индивидуално
ниво
задолжително
централно
информирање
греење

7.

Финансиска
поддршка за

финансиски
инструменти/

Целна група/
сектор

Таргетирана акција за ПЕЕ кај
крајната потрошувачка

Годишни енергетски
заштеди што се
Статус на реализација и
очекуваат во 2012/2018
временска рамка
година
(ktoe)

За да се постигнат
предвидените цели ќе
треба да се организира
домаќинства, Зголемена свест и соодветно изменето информативна кампања
општини и однесување кај крајната потрошувачка
на национално ниво.
станари
на енергијата; обука и техничка помош Реализацијата на мерката е
во периодот 2010-2015
година.

Ќе треба да се организира
и национална
Зголемена свест и соодветно изменето информативна кампања.
експерти/општ
однесување кај крајната
Реализацијата на мерката е
ински власти
потрошувачка.
во тек и ќе продолжи до
2018 година.

национално резиденцијален
ниво
сектор –

Акции за ПЕЕ поврзани со сите
технологии во градежниот сектор, и

Треба да се развие
финансиска шема

Потенцијалот за заштеда
на оваа мерка е проценет
на 1,08/7,6, со можен
дополнителен голем
потенцијал на мерките со
мали или без трошоци.
Проценката ги вклучува
сите видови енергенси.

Потенцијалот за заштеда
на оваа мерка е проценет
на 0,39/2
Проценката ги вклучува
сите видови енергенси.

Потенцијалот за заштеда
на оваа мерка е вклучен
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Наслов на
Бр. програмата/
мерката
физички
лицасо цел да
инвестираат во
ПЕЕ.

Категорија

субвенции

Примена

Целна група/
сектор

Таргетирана акција за ПЕЕ кај
крајната потрошувачка

домаќинства/
посебно насочени кон употреба на
сопственици на
обновливи енергетски извори за
домови
греење (соларна енергија, топлинска
енергија, печки за биомаса и
топлински пумпи)

Мерки за
Примена на информирање
резиденцијален
сончеви
и
сектор –
Зголемена свест и соодветно изменето
колектори и задолжително национално
домаќинства/
однесување кај крајната
8.
геотермални информирање
ниво
сопственици на
потрошувачка.
топлински
/ финансиски
домови
пумпи
инструменти /
субвенции
Мерки за
Реконструкциј информирање
резиденцијален
а на постојните
и
сектор –
Зголемена свест и соодветно изменето
згради во
задолжително национално
домаќинства/со
однесување кај крајната
9.
поглед на
информирање
ниво
пственици на
потрошувачка.
енергетската /финансиски
домови
ефикасност инструменти/
субвенции

Годишни енергетски
заштеди што се
Статус на реализација и
очекуваат во 2012/2018
временска рамка
година
(ktoe)
во сите релевантни
предложени мерки.
.

Ќе треба да се организира
информативна кампања на
национално ниво.
Реализацијата на мерката е
во тек и ќе продолжи до
2018 година.
Ќе треба да се организира
информативна кампања на
национално ниво.
Треба да се развие шема за
финансисрање.
Реализацијата на мерката е
во тек и ќе продолжи до
2018 година.

Потенцијалот за заштеда
на оваа мерка е проценет
на 0,42/2,0.
Проценката ги вклучува
заштедите на електрична
енергија.

Потенцијалот за заштеди
на оваа мерка е проценет
на
1,63/11,4
Проценката ги вклучува
сите видови енергенси.
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1.1.2. Опис на поединечните мерки за ПЕЕ

1.1.2.1. Инсталирање на индивидуални топлински распределувачи за
централно греење во Скопје
Прецизни информации за енергетската потрошувачка можат да влијаат врз
одлуките на крајните корисници што се однесуваат на управувањето со побарувачката
и на инвестирањето во подобрувања на енергетската ефикасност. Оттука, ДЕКПEЕУ
налага државите-членки да гарантираат индивидуално мерење и наплата со
информации. Овие барања за мерењето и наплатата се само делумно транспонирани во
Македонија. Релевантно законодавство е донесено, но постојат ограничувања кои ги
создава застарениот дизајн на системите за централно греење во зградите (вертикално
поврзување). Потрошената енергија се мери во подстаниците, а не на ниво на
поединечни станови од зградата. Се смета дека употребата на топлински
распределувачи ќе го реши овој проблем.
Табела 1.1.2.1 Основни финансиски и енергетски резултати на мерењето кај крајните
корисници и на сметките што се засноваат на потрошувачката за потрошувачите на
Топлификација Скопје, компанија за централно греење
2012
2018
Број на приклучени потрошувачи
(домаќинства)
53408
Инсталирани распределувачи (HCAs)
3200
11800
Вкупна стапка на продирање до 2020
година
%
24,9
Просечна заштедена енергија по стан
%
15%
Енергетски заштеди/стан
ktoe
0,000117
Енергетски заштеди/стан
kWh/год
1362
Годишна енергетска заштеда
ktoe/год
0,37
1,38
Кумулативна заштедена енергија
ktoe
0,73
6,37
300
Просечна инвестиција по стан
€
Инвстиција (вкупно)
Кумулативни финансиски заштеди
Период за едноставен поврат на
инвестициите

Мил. €
Мил. €
години

0,96
0,3

3,54
2,6
6,27

Компанијата за централно греење „Топлификација АД Скопје“, преку своите
ново-основани компании за снабдување (компании ќерки на матичната компанија
„Топлификација“) на своите потрошувачи ќе им ја понуди оваа можност како ЕСКО
услуга.
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Симулацијата за стапката на продирање (Слика 1.1.2.1), во согласност со
постоечките предуслови ги дава вкупните резултати што се презентирани во Табела
1.1.2.1.

Слика 1.1.2.1. Годишна стапка на продирање и енергетски заштеди од
мерењето кај крајните корисници и наплата заснована на потрошувачката
Сината крива линија на Слика 1.1.2.1 ги претставува заштедите (годишни
енергетски заштеди во ktoe/год), прикажувајќи го нивото на продирање на заштедите
за таа конкретна година.
Црвената крива линија ги претставува заштедите (кумулативни енергетски
заштеди во ktoe/ во конкретната година) и претставува кумулативна заштеда во
конкретната година, заедно со заштедите постигнати во претходните периоди.
Кумулативните заштеди во некои временски периоди ги претставуваат заштедите
коишто се кумулативно резимирани за даден период од години и се изразени во ktoe.
Финансискиот учинок на оваа мерка станува позитивен по истекот на период од 6
години од почетокот на нејзиното спроведување. Подоцнежните позитивни ефекти ја
оправдуваат способноста за одржливост на оваа мерка.
Реализацијата на оваа мерка е одговорност на Министерството за економија,
посебно во однос на организирање информативни кампањи за потрошувачите.
Производителите на топлинска енергија за централно греење не се особено
заинтересирани да учествуваат во проектот, бидејќи оваа мерка ќе резултира во
намалување на нивниот профит.

1.1.2.2

Проекти за социјално домување

Социјалната помош наменета за граѓани со ниски приходи и изградбата на
социјално домување за најранливите семејства е далеку посоодветно решение за
енергетската достапност на долгорочен план, отколку обезбедувањето субвенции за
снабдувачите. Годишната стапка на продирање, како и годишните заштеди се дадени
на Слика 1.1.2.2.
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Слика 1.1.2.2. Годишна стапка на продирање на ЕЕ во социјалното домување и
заштеди
Во очекување дека владината политика оди во оваа насока, социјалното
домување е тест за спроведување на енергетските кодекси за градежни објекти и
дополнителна поддршка за спроведувањето на ефикасно осветлување и соларни котли
за топла вода.
Инвестициите во социјалното домување се однесуваат на изолацијата на зградата,
прозорците, ново осветлување и делумно ефикасни апарати. Тоа произведува подолг
временски период за поврат на инвестициите, кој е еднаков на 7,2 години (Слика
1.1.2.4). Испрекинатата крива линија ги покажува заштедите во услови на
либерализирани цени на енергија.
Слика 1.1.2.4. Финансиски учинок на
инвестициите за енергетска
ефикасност во социјалното домување
Потребна е значајна финансиска
помош од меѓународната заедница и од
донаторите за да се реализира
референтниот амбициозен проект –
7000 социјални домови до 2020 година,
со вградување на најдобрите практики
за
енергетска
ефикасност
во
градежните објекти. Одговорноста за
спроведување на овој проект спаѓа под
надлежност на Министерството за транспорт и врски. Во Буџетот на Министерството
за транспорт и врски за реализација на оваа мерка се планирани:
· за 2010 година - 2,1 милиони евра (128.275.000 МКД); и
· за 2011 година - 1,761 милиони евра (108.375.000 МКД);
додека, согласно донесениот буџет за 2011 година опрделени се индикативни средства:
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·
·

за 2012 година - 3,25 милиони евра (199.930.000 МКД); и
за 2013 година - 3,62 милиони евра (222.388.000 МКД).
1.1.2.3 Донесување и спроведување на енергетските кодекси за градежни
објекти

Енергетските кодекси за градежни објекти и нивното спроведување
претставуваат ефикасна алатка за обезбедување на сообразност на изведувачите на
градежни работи и на градежните компании со најдобрите практични решенија преку
официјални енергетски кодекси.
m2
Комплетирањето на законската
рамка во ова поле се очекува во
2011 година. Министерството за
економија (МЕ) е одговорно
владино тело за таа мерка. Освен
тоа, МЕ ќе развие и ќе спроведе
промотивни/образовни програми
за енергетските кодекси за двете
целни
групи:
експерти
и
сопственици на згради/домови.
Слика 1.1.2.5. Нов градежен тренд според додадена
Министерството за економија ќе
површина
ги
истражи можностите за
зајакнување на инспекцискиот капацитет за градежни објекти (забележете дека ова е
меѓусекторска мерка која ги вклучува и резиденцијалниот и терцијалниот сектор,
односно, целиот градежен сектор).
Ефективноста на оваа мерка е високо рангирана, додека економичноста се
рангира на средно ниво и зависи од бројот на новозиградени објекти. Историјата на
експанзијата на градежни објекти е дадена на Слика 1.1.2.5.

Слика 1.1.2.6. Придонес на симулираните мерки во потенцијалот за вкупни
енергетски заштеди од енергетските кодекси за градежни објекти во
резиденцијалниот сектор
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Во обид за диверзификација на предложените мерки во согласност со
Директивата за енергетски карактеристики на згради, симулациите земаа предвид
конкретни мерки: подобрување на изолацијата на градежните објекти (која гарантира
35-40% намалување на енергијата за греење), ефикасно осветлување, примена на
сончеви колектори за топла вода и ефикасни електрични апарати. Придонесот на секоја
од анализираните мерки во потенцијалот за вкупни заштеди е даден на Слика 1.1.2.6.

Слика 1.1.2.7. Стапка на продирање на енергетските кодекси за градежни објекти
и годишни заштеди
Имајќи ги предвид мерките што се предложени во Правилникот за енергетска
ефикасност на градежните објекти, претпоставениот број на нови живеалишта што
треба да се изградат до 2020 година е 390007.
Годишната стапка на продирање се движи во опсегот 0,8-1,2 ktoe (Слика 1.1.2.7).
Кумулативните енергетски заштеди се движат во опсег од 0,9 до 8,87 ktoe.
Министерството за економија и АЕ се одговорни за да гарантираат напредок во
продирањето на енергетските кодекси за градежните објекти во македонското
општество, додека улогата на општините е главно мотивациска.

1.1.2.4 Означување и стандарди за
електричните апарати и опрема

енергетски

карактеристики

на

Во Македонија веќе е воведена шема за означување на апаратите и истата почна
да се применува од 01.01.2010 година. Таа мора да се зајакне со редовни инспекции и
7

Оттука се појавува бројот на просечни семејства со просечно живеалиште од 70 метри квардартни, во
согласност со Поглавје 4 од Стратегијата за унапредување на енергетската ефикасност во Република
Македонија до 2020 година.
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поднесување извештаи од страна на државниот инспекторат. Стандардите за
енергетски карактеристики ќе се воведат и во законодавството – особено оние што се
однесуваат на барањата за еко-дизајн. Ефективноста може да се зголеми преку
комбинирање на овој инструмент со други инструменти (особено со информативна
кампања) и со редовно ажурирање.
Новите електрични апарати обезбедуваат енергетски заштеди од најмалку 15% во
споредба со постоечките апарати кои се во употреба повеќе од 10 години и кои немаат
енергетски ознаки. Само дел од новите домови ќе бидат опремени со нови апарати –
очекуваното ниво на замена почнува со стапка од 40% за да стигне до 90% во 2020
година.
Резултатите од енергетските заштеди се дадени на Слика 1.1.2.6, како придонес на
енергетските кодекси за градежни објекти во потенцијалот за вкупни енергетски
заштеди.

1.1.2.5 Замена на печките за огревно дрво со високоефикасни модели
Воведувањето на новата генерација високоефикасни, мултифункционални печки
(за греење, готвење и/или топла вода) ќе ја намали потрошувачката на огревно дрво.
Очекуваната придобивка не се состои само во заштедена енергија, туку и во намалена
стапка на уништување на шумите.
Под претпоставка дека 67420 семејства (од вкупно 429429 коишто во моментов
користат печки за огревно дрво) ќе воведат нови печки, до 2018 година заштедената
енергија ќе биде еднаква на 20,6 ktoe.
Проектираната ефикасност на новата генерација на печки е за 20% повисока во
споредба со онаа на постоечките печки што се користат во руралните средини.
Стапката на продирање и годишната заштеда на енергија од оваа мерка се дадени
на Слика 1.1.2.8.

Слика 1.1.2.8. Стапка на продирање на високоефикасните печки и годишни
заштеди
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1.1.2.6 Воспоставување на информативни центри и спроведување на
информативни кампањи за енергетска ефикасност
Информативни кампањи ќе се лансираат на различни нивоа: национално,
регионално или локално, во зависност од очекуваниот ефект, интересот и сопственоста
на стамбените згради. Во ограничен временски период, кампањите ќе обезбедат
најефективен учинок.

Слика 1.1.2.9. Финансиски резултати што ги произведуваат информативните
кампањи
Кампањите ќе бидат насочени кон поттикнување на конкретни акции, на
пример, нова изолација, осветлување, и тие ќе ги информираат потрошувачите за тоа
колкави енергетски загуби можат да се избегнат, кои се финансиските заштеди од тоа,
кои се подобрувањата на комфорот и за резултатите во однос на сигурноста во
снабдувањето со енергијата што ги создаваат мерките за енергетска ефикасност во
резиденцијалниот сектор. Добро испланирана кампања со јасна целна група и цели ќе
има позитивен ефект врз ставовите и свеста за одржувањето на домот и за користењето
на енергијата. Ефективноста и економичноста на оваа мерка се високорангирани
(Слика 1.1.2.9).
Ќе се основаат осум регионални информативни центри/канцеларии. Општините
ќе се грижат за нивното функционирање.

Слика 1.1.2.10. Генерирани годишни заштеди во врска со стапката на продирање
на информативните кампањи
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Очекуваната стапка на продирање се зголемува со текот на времето и создава сè
поголеми заштеди (Слика 1.1.2.10). Се претпоставува дека нивото на продирање на
просечните семејства кои спроведуваат различни мерки за ЕЕ ќе почне со 0,5% од
вкупниот број на семејства, врвот ќе го достигне со 2,5 % во периодот 2016/2017, и
подоцна полека ќе се намали на вредност од 1%. Во зависност од кампањата,
кумулативниот број на семејства кои воведуваат мерки за ЕЕ ќе изнесува околу 22 %.
Посечните заштеди се очекува да бидат на ниво од 10%/семејство, земајќи ја предвид
енергетската потрошувачка на просечно семејство која се оценува дека изнесува околу
0,000957 ktoe/просечно семејство годишно.
Јавните медиуми и НВО се предвидени како спроведувачи на кампањата, исто
така. Одговорноста за финансирање, контрола и евалуација спаѓа под надлежност на
Министерството за економија и АЕ.

1.1.2.7 Примена на нови ефикасни котли за индивидуално централно греење
(Означување и контрола на стандардите за енергетските
карактеристики на котлите за топла вода и клима уредите)
Повеќе од 16,900 куќи користат котли за индивидуално централно греење. Голем
број од нив се старомодни и се доста стари (повеќе од 20 години), а користат и
застарени неефикасни согорувачи. Се претпоставува дека до 2012 година 1000
потрошувачи ќе купат нови котли, а овој број треба да достигне 4980 во 2018 година.
Претпоставката за повисока ефикасност на новите котли за индивидуално
централно греење е утврдена на ниво од 15%.

Слика 1.1.2.11. Тренд на енергетски заштеди од контролата на котли за
топла вода и клима уреди
Енергетските заштеди и годишното продирање на енергетските заштеди се
дадени на Слика 1.1.2.11.
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Инвестициите во нови котли се големи. Периодот за едноставен поврат на
инвестициите е подолг во споредба со периодот за поврат кај другите мерки – 12,9
години, по што оваа мерка почнува да произведува заштеди.

1.1.2.8 Финансиска поддршка за физички лица со цел да инвестираат во ПЕЕ
Министерството за економија и Фондот за енерегетска ефикасност ќе изготват и
ќе администрираат програма за субвенционирање на инвестициите на физичките лица
(на пример: субвенционирање на инсталација на сончеви колектори).
Владата ќе создаде услови за комерцијалните банки да дизајнираат специјални
фондови наменети за резиденцијалниот сектор, коишто ќе нудат и меки заеми.

1.1.2.9 Примена на сончеви колектори и геотермални топлински пумпи (ГТП)
Искористувањето на соларната енергија во Македонија сè уште не е на ниво на
изведливост и соодветност имајќи го предвид нејзиниот потенцијал во земјата. Владата
еднаш обезбеди финансиска помош за инвеститорите коишто инсталираа сончеви
колектори. Иницијативата беше спонтана и ограничена во обем, без дологорочна
примена на политиката.
Субвенциите за инвестиции во нови системи за сончеви колектори за топла вода
(коишто ја заменуваат електричната енергија) и високоефикасни геотермални
топлински пумпи кои нудат бесплатна топла вода во летниот период треба да бидат
поддржани од Фондот за енергетска ефикасност.

Слика 1.1.2.12. Енергетски заштеди и годишна стапка на продирање за сончевите
колектори за топла вода и ГТП
За да се проценат потенцијалните заштеди од оваа мерка, се прави претпоставка
за конзервативно ниво на продирање со просечна годишна заштеда која се движи во
рамките од 0,17 до 0,4 ktoe во 2018 година.
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Пресметките беа направени со земање предвид на фактот дека едно просечно
домаќинство (со 70 m2 простор) користи колектор од 2m2, кој годишно искористува
повеќе од 900 kWh соларна енергија. Оттука, енергијата заштедена до 2018 година ќе
изнесува 7,89 ktoe.
1.1.2.10. Реконструкција на постојните згради во поглед на енергетска
ефикасност
Постојниот стамбен фонд дава простор за воведување на мерки за подобрување
на енергетска ефикасност ширум земјата. Стамбениот фонд е во мешана сопственост, и
тоа:
- вкупниот број на стамбени единици изнесува 697 529, од кои 690 961 се во
приватна сопственост;
- вкупниот број на згради изнесува 446 235, од кои 105 640 се стамбени згради со
повеќе стамбени единици;
Спроведените мерки за реновирање на стамбените единици до 2020 година: 98
750.
Динамиката на продирањето на предвидените мерки се движи во опсег од 0,5 до
4%/годишно (2821 до 22572 просечни живеалишта, соодветно).
Поединечните мерки за ЕЕ кои се однесуваат на изолацијата на зградите се
дадени во Табела 1.1.2.2.

Табела 1.1.2.2. Енергетски заштеди, инвестиции и финансиски заштеди од
воведувањето на мерки за ЕЕ кај изолациските елементи на зградите
Топлинска
енергија за посечно ktoe/год
домаќинство
Елементи на енергетски
трансфер

Енергетски
0,0005513 заштеди со мерки Опфатена
за ЕЕ
површина
ktoe/год

%

ktoe

Инвестиции
Конкретни
€/m2

Еден просечен
стан
Мил. €

Покрив

0,25

0,000138

0,5

0,000069

70

4,5

0,000315

Ѕидови

0,4

0,000221

0,5

0,000110

56

20

0,00112

0,25

0,000138

1

0,000138

14

100

0,0014

0,1

0,000055

0,5

0,000028

70

6

0,00042

Прозорци и врати
Под
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Елемент на
изградба

Цена на
енергијата
Електрична Огревно
енергија
дрво

Финансиски
заштеди
мил. € /год
Електрична
енергија

Покрив
Ѕидови
Прозорци и
врати

0,727

0,186

Под

Огревно
дрво

Едноставен
Инвестиции
поврат на
во заштеди
инвестициите
Електрична Огревно
мил. €/ktoe
енергија
дрво

0,00005

0,00001

6,29

24,58

4,57

0,00008

0,00002

13,97

54,62

10,16

0,00010

0,00003

13,97

54,62

10,16

0,00002

0,00001

20,96

81,92

15,24

Под претпоставка дека повеќето семејства треба да почнат со мерките што
ветуваат најмногу, како што е промената на електричните сијалици (едноставен поврат
на инвестициите за само 2,47 години) и изолација на покривот (едноставен поврат на
инвестииите = 6,29 години), просечниот период за едноставен поврат на инвестициите
за овој сектор кој е под влијание на воведувањето на многу поскапи мерки со подлог
период за едноставен поврат на инвестициите е 10 години. Оваа проценка е прилично
конзервативна, имајќи ја предвид либерализацијата на електроенергетскиот пазар по
2015 година која ќе влијае на зголемувањето на цените на електричната енергија, и
истите мерки за ЕЕ ќе се реализираат со период за едноставен поврат на инвестициите
од 6,24 години.
Старосната структура на зградите е дадена на Табела 1.1.2.3.
Табела 1.1.2.3. Старосна структура на станбениот фонд
Вкупен број на
живеалишта

Период на изградба

Број

Подна
површин
а m2

До
1918

19191945

19461960

19611970

19711980

19811991

19911999

По
1999

697 529

49 671
709

7759

27521

73688

136418

181969

151434

74475

44265

Генерално, непристапните делови од зградата не се одржуваат редовно, освен во
итни случаи. Овие делови на старите згради никогаш не биле топлински изолирани.
Очекуваното ниво на реализација на мерки за ЕЕ во постоечките згради,
почнувајќи од најевтините (изолација на прозорци и врати, ефикасно осветлување,
замена на прозорци, користење на термостатски вентили, изолација на покривот) и
продолжувајќи со примена на најдобрите расположливи технологии (нови добро
изолирани фасади, воведување на специјална вентилација со рециркулација,
воведување на топлински пумпи, користење на нови кондензаторски котли,
воведување на мали единици за комбинирано производство на топлинска и електрична
енергија), е на ниво од 11 ktoe до 2018 година (Слика 1.1.2.13).
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Слика 1.1.2.13. Енергетски заштеди и годишна стапка на продирање на
осовременувањето на зградите со мерки за ЕЕ
Моменталните услови на пазарот за приватни инвестиции во енергетска
ефикасност на резиденцијалните објекти се сложени и постојат многу предизвици.
Анализата8 идентификуваше потреба за реструктуирање на секторот, воведување на
финансиски алатки и развој на човечки ресурси за да се олесни кредитирањето на
повеќесемејни станбени згради со цел тие да инвестираат во подобрување на
енергетската ефикасност.
Во текот на спроведувањето на програмата за подобрување на условите за
домување во постоечките резиденцијални згради и домови и со цел да се обезбедат
подобри и поефикасни услови за одржување, меѓу другото, треба да се реализираат и
следниве мерки:
- Управителите со станбените згради (именувани поединци или менаџерска
компанија) да организираат надградување на зградите за енергетска ефикасност
паралелено со одржувањето на зградата. Процесот треба да се заснова на
препораки од контролата на зградата, по што треба да следува организиран
процес на набавка (тендер, технички документи/документи за набавка, набавка)
во согласност со Правилникот за енергетска ефикасност на градежните објекти.
Во моментов се развиваат таргетирани финансиски алатки (ПроКредит банка,
ЕБОР-шема за заеми со две други банки, во ова поле ќе се активира и ЕИБ).
- Сопствениците на станови кои се одговорни за финансирање на подобрувањето
на зградите можат да имаат директни бенефиции од истите, како што се помали
сметки за електрична енергија или зголемен комфор. Слично на тоа, станарите
можеби нема да сакаат да инвестираат во подобрувањето на домовите или
зградите бидејќи тие не се сопственици или можеби нема долго да го закупуваат
станот. Стимулативните програми, како што се помош за сопствениците на
станови да го изолираат имотот и утврдувањето на минимум стандарди можат да
помогнат во надминување на овој проблем.

8

Балкански регионален извештај за енергетската ефикасност во резиденцијалниот сектор, МАЦЕФ,
Март 2010 година, МФК.
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- Овој сектор се карактеризира со голем потенцијал за развој и затоа треба и
натаму да се либерализира. Посебно треба да се нагласи регистрацијата и
изградбата на капацитетите на Здружението на сопственици на домови (ЗСД) и
сродните органи, и треба да се поддржи нивниот развој и правата во првите
години од нивното работење. ЗСД, како што е наведено во Законот за домување
ќе се квалификува за добивање заеми од комерцијални банки наменети за
реновирање за енергетска ефикасност.
Во зависност од нивото на реновирање и различните мерки што се преземени,
инвестициските параметри имаат широк опсег (условите за давање заеми исто така
зависат од големината на заемот, статусот на корисникот на заемот, маржата, банките).
Под претпоставка за просечни цени, се проценува дека финансиските инвестиции до
2018 година ќе изнесуваат повеќе од 80 милиони евра.
1.1.3 Проценка на вкупните ДЕКПEЕУ енергетски заштеди во секторот
Проценките на енергетските заштеди во резиценцијалниот сектор за периодот
2010 – 2012 и 2010 – 2018 се дадени во горната табела (Табела 1.1). Тие се засноваат на
експертската проценка и меѓународното искуство собрано преку ревизиите на АПЕЕ
на државите-членки на ЕУ.
Се претпоставува дека стапката на продирање на мерките за енергетска
ефективност ќе расте по промотивните активности и финансиските стимулативни
мерки (Слика 1.1.3.1). Годишните вкупни енергетски заштеди за сите мерки во 2018
година ќе се зголемат до 40,51 ktoe, а кумулативната заштедена енергија во периодот
до 2018 година ќе биде еднаква на 162,8 ktoe.

Слика 1.1.3.1 Тренд на годишни и кумулативни енергетски заштеди

Придонесот на различни предложени мерки во вкупните заштеди е даден на
Слика 1.1.3.2, и го потврдува силниот ефект на означување на зградите (енергетски
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кодекси за градежни објекти), осовременувањето на постоечките згради за енергетска
ефикасност и добро организираните промотивни кампањи/кампањи за зголемување на
јавната свест.

Слика 1.1.3.2. Придонес на поединечните мерки за енергетска заштеда во
енергетските заштеди на национално ниво
Обемот на инвестиции во резиденцијалниот сектор е висок за релативно краток
временски период, а перидот на поврат на инвестициите е подолг (Слика 1.1.3.3).
Освен тоа, значителни финансиски заштеди ќе се произведат и во текот на
амортизацискиот период на градежните објекти (во следните 40 години).

Цените на енергијата во државата ќе се хармонизираат со регионалниот пазар
(до 2015 година) и ќе го достигнат нивото од најмалку 100 €/MWh за крајните
корисници, во споредба со тековните цени на пазарот кои изнесуваат 60-65 €/MWh
(исклучувајќи го трошокот за пренос и дистрибуција, како и ДДВ). Испрекинатата
крива линија на следната Слика 1.1.3.3. е реална и ја прикажува одржливоста на
мерките за ЕЕ, и покрај првиот впечаток за мала одржливост на ваквите инвестиции
поради амортизираната цена на електричната енергија.
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Слика 1.1.3.3. Инвестиции и финансиски заштеди во резиденцијалниот сектор

Конкретната цена на донесените мерки за заштеди и вредноста на заштедената
енергија зависат од тековните цени на енергијата на македонскиот пазар и се дадени во
Табела 1.1.3.1.
Табела 1.1.3.1. Претпоставени просечни цени на инвестиции, вредност на
заштедената енергија и период за едноставен поврат на инвестициите за
поединечни мерки за енергетски заштеди
Цена на
инвестицијата
мил. €/ktoe

Период за
едноставен поврат
на инвестицијата
(години)

1

Инсталирање на индивидуални топлински
распределувачи за централно греење во Скопје

2,56

6,3

2

Проекти за социјално домување

4,62

7,2

3

Донесување и спроведување на енергетски
кодекси на градежни објекти

3,16

6,42

3,712

20,0

9,4

12,9

10,34

14,2

7,26

10

5,86

11,00

4
5
6
7
8

Замена на печките за огревно дрво со
високоефикасни модели
Воспоставување на информативни центри и
спроведување на информативни кампањи за
енергетска ефикасност
Примена на нови ефикасни котли за
индивидуално централно греење
Примена на сончеви колектори и ГТП
Реконструкција на постоечките згради во поглед
на енергетска ефикасност
Просек
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Учеството на предвидените програми зависи од годината на мониторинг (Табела
1.1.3.2.).
Табела 1.1.3.2. Учество на предвидени програми во енергетските заштеди во
резиденцијалниот сектор

1

Наслов на
програмата/мерката
Инсталирање на
индивидуални топлински
распределувачи за
централно греење во Скопје
Проекти за социјално
домување
Донесување и
спроведување на енергетски
кодекси на градежни
објекти

Заштеди ktoe
2012

2018

Учество во заштедите

2020

2012

2018

2020

0,37

1,38

1,56

4,91%

3,41%

2,73%

0,26

0,93

0,93

3,45%

2,30%

1,63%

2,98

8,87

10,31

39,09%

21,89%

18,04%

Греење во новите станови

2,12

6,37

7,43

27,82%

15,72%

13,00%

0,34

0,80

0,89

4,46%

1,98%

1,55%

3.

Сончеви колектори за
новите станови
Осветлување во новите

3.

станови

0,24

0,72

0,84

3,16%

1,79%

1,48%

3.

Ефикасни електрични

4.

апарати

0,27

0,96

1,14

3,49%

2,38%

1,99%

0,486

6,4

7,98

6,37%

15,69%

13,96%

1,080

7,6

10,26

14,16%

18,66%

17,96%

0,395

2,0

3,03

5,17%

4,85%

5,31%

0,415

2,0

4,02

5,44%

4,97%

7,03%

1,633
7,630

11,4
40,515

19,05
57,139

21,40%
100,00%

28,22%
100,00%

33,35%
100,00%

2

3
3.
1.
3.
2.

4

5

6
7

8

Замена на печките за
огревно дрво со
високоефикасни модели
Воспоставување на
информативни центри и
спроведување на
информативни кампањи за
енергетска ефикасност
Примена на нови ефикасни
котли за индивидуално
централно греење
Примена на сончеви
колектори и ГТП
Реконструкција на
постоечките згради во
поглед на ЕЕ
Вкупно
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Меѓусебната зависност на инвестициите, енергетските заштеди и финансиските
заштеди (на ниво на цените на енергијата од 2009 година) е дадена на Табела 1.1.3.3.
Табела 1.1.3.3. Енергетски и финансиски заштеди во корелација со инвестициите
за конкретна програма за енергетски заштеди
Програма/мерка за енергетски
заштеди во резиденцијалниот
сектор
Инсталирање на индивидуални
топлински распределувачи за
централно греење во Скопје
Проекти за социјално домување
Донесување и спроведување на
енергетски кодекси на градежни
објекти
Замена на печките за огревно дрво со
високоефикасни модели
Воспоставување на информативни
центри и спроведување на
информативни кампањи за
енергетска ефикасност
Примена на нови ефикасни котли за
индивидуално централно греење
Примена на сончеви колектори и
ГТП
Реконструкција на постојните згради
во поглед на ЕЕ
Вкупно

Енергетски
заштеди ktoe

Инвестиции
мил. €

Финансиски
заштеди мил €

2012

2018

2012

2018

2012

2018

0,37

1,38

0,96

3,54

0,3

2,6

0,26

0,93

1,22

4,32

0,3

3,2

2,98

8,87

9,41

25,96

2,9

22,7

0,49

6,36

1,80

23,60

0,16

3,81

1,08

7,56

1,90

3,6

1,1

17

0,39

1,97

3,71

18,49

0,55

5,76

0,42

2,02

4,29

20,83

0,651

5,733

1,63

11,43

11,85

82,95

2,4

30,1

7,63

40,51

35,15

183,28

8,36

91

Во согласност со барањата од ДЕКПEЕУ, Македонија ќе воспостави систем за
мониторинг и верификација на енергетските заштеди.
Прво ќе се воспостави систем за собирање податоци за потрошувачката на
финална енергија во резиденцијалниот сектор (раст на потрошувачката на различни
видови енергија, раст на потрошувачката според намена).
Системот за следење/мониторинг на енергетската потрошувачка
резиденцијалниот сектор мора да се подобри. Потребно е да се следи бројот
живеалишта, подниот простор, бројот на куќи и станови, карактеристиките
топлинската изолација, бројот и видовите на апарати, конкретната потрошувачка
одредени апарати, итн.

во
на
на
на

Структурата на енергетската потрошувачка во домаќинствата треба да се утврди
со повеќе детали (структурата на енергија/енергенс и намените на користењето, како
што е на пример: за греење на просторот, подготовка на вода за домаќинството,
готвење, итн.). Системот за собирање податоци ќе вклучи и прашалници и анкети за
домаќинствата.
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Показателите за ЕЕ што ќе се користат во резиденцијалниот сектор вклучуваат:
единица потрошувачка по домаќинство (вкупно, за конкретни намени, по живеалиште,
по m2, прилагодена на климата, изразена во корисна енергија), индекс на енергетска
ефикасност, конкретна потрошувачка на новите живелишта (куќи, станови), конкретна
потрошувачка на електричните апарати (фрижидери, замрзнувачи, машини за перење,
машини за перење садови, правосмукалки, телевизори), емисии на CO2 (по
живеалиште, за греење на просторот).
Приватниот капитал е доминантен во инвестициите од резиденцијалниот сектор
(Табела 1.1.3.4.).
Табела 1.1.3.4. Инвестициона одговорност во резиденцијалниот сектор (во мил. €)

Мерка

Инсталирање на индивидуални
топлински распределувачи за
централно греење во Скопје
Проекти за социјално домување
Донесување и спроведување на
енергетски кодекси на
градежни објекти
Замена на печките за огревно
дрво со високоефикасни модели
Воспоставување на
информативни центри и
спроведување на информативни
кампањи за енергетска
ефикасност
Примена на нови ефикасни
котли за индивидуално
централно греење
Примена на сончеви колектори
и ГТП
Реконструкција на постојните
згради во поглед на ЕЕ
Вкупно

Буџет на
РМ

Општини

Донатори/
Меѓунаро
дни
финансис
ки
институц
ии
2018

2,6

Приватен сектор

0,9

3,54
0,9

1,3

24,7
23,60

1,44

0,72

1,08

0,36

18,49
20,83
24,9
4,0

0,7

28,1

58,1
150,4

48

Прв акционен план за енергетска ефикасност на Република Македонија до 2018 година

1.2.

КОМЕРЦИЈАЛЕН И УСЛУЖЕН СЕКТОР

Според податоците од Меѓународната енергетска агенција (МЕА), енергетската
потрошувачка во комерцијалниот и услужниот сектор варира во широк дијапазон
(Слика 1.2.1). Овој сектор го сочинуваат малите и средните претпријатија (МСП) – и
јавниот сектор.
Регистрираната потрошувачка на енергија во 2006 година изнесувала 224 ktoe и
таа претставува 13,1% од вкупната потрошувачка на финалната енергија.9

Слика 1.2.1 Потрошувачка на енергија во комерцијалниот и услужниот сектор10
Изразено по глава на жител, енергетската потрошувачка во овој сектор е многу
мала (Слика 1.2.2). Енергетската потрошувачка по глава на жител е слична на онаа од
европските земји кои не се членки на ОЕЦД и е 2,5 пати помала од онаа на развиените
европски земји.

Слика 1.2.2 Потрошувачка на енергија во комерицијалниот и услужниот сектор11
9

10

© OECD/IEA, [2008], ], IEA достапна база на податоци: енергетски биланси за земјите кои се членки и
земјите кои не се членки на ОЕЦД и енергетски статистички податоци за земјите кои се членки и
земјите кои не се членки на ОЕЦД.
IBID
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Сепак, имајќи ја предвид економската моќ, во овој сектор Македонија сè уште
има висок интензитет на енергијата.
Енергетската потрошувачка во овој сектор главно ја сочинува електричната
енергија со удел од 43% во потрошувачката, и нафтените производи (нафта за греење,
таканаречено „Д2” гориво и ТНГ) со речиси 42% од вкупната енергетска потрошувачка
во овој сектор во 2006 година (Слика 1.2.312). Во текот на анлизираниот период,
потрошувачката на електрична енергија во овој сектор е во постојан раст.
Потрошувачката на топлинска енергија е релативно константна и во апсолутни и во
релативни бројки и останува на 9%
во 2006 година. Уделот на другите
енергенси
е
мал,
дрвото
придонесува со 3,7%, јагленот е на
1,8%, геотермалната енергија е
0,6% и природниот гас - 0.2%.
На
краткоточен
план,
фокусот ќе биде ставен на јавниот
сектор, бидејќи е полесно истиот
да биде опфатен со мерки на
политиката. Се очекува дека
водечката улога на јавниот сектор
Слика 1.2.3 Потрошувачка на енергија во
комерицијалниот и услужниот сектор, по извор на преку давање пример ќе поттикне
примарна енергија
акции и во комерцијалниот сектор.
Активностите треба да бидат насочени кон потенцијалите за големи енергетски
заштеди без трошок или со мал трошок, како што се поттикнување на промени во
однесувањето преку образование, обука и информативни кампањи. Освен тоа, ќе се
воведат и системи за енергетско управување (СЕУ), коишто ќе бидат поддржани со
алатки за мониторинг и посочување. Ова ќе се случи во рамките на локалната
администрација (проект кој е во фаза на воведување – МОМЕЕ, Македонска
општинска мрежа за енергетска ефикасност)13. На крај, критериумите за енергетска
ефикасност во јавните набавки ќе овозможат побрзо продирање на производите и
технологиите за енергетска ефиканост, со што ќе се намалат нивните цени и ќе се
поттикне поголемо користење на истите.
Два од последните трендови можат да влијаат на приодот за подобрување на
енергетската ефикасност во јавните објекти. Прво, распределувањето на поголема
финансиска одговорност на општините може да стимулира иницијативи за воведување
на мерки за енергетска ефикасност со цел да се намалат општинските расходи. Второ,
11
12

13

IBID
© OECD/IEA, [2008], IEA ], IEA достапна база на податоци: енергетски биланси за земјите кои се
членки и земјите кои не се членки на ОЕЦД и енергетски статистички податоци за земјите кои се
членки и земјите кои не се членки на ОЕЦД.
МАЦЕФ ќе раководи со почетниот процес.
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започната е приватизација во социјалниот сектор од економијата и во јавната
администрација. Дел од не-суштинските активности во здравството, образованието и
администрацијата се одделени од државните субјекти и сега тие се даваат за изведба
под договор на субјекти од приватниот сектор.
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1.2.1.Мерки за подобрување на енергетската ефикасност во комерцијалниот и услужниот сектор
Табела 1.2.1: Табела со преглед на сите постоечки програми и мерки за ПЕЕ во комерцијалниот и услужниот сектор
Бр.

Наслов на
програмата/
мерката

Категорија

белешка 1
1

2

3

Инспекции на

Целна група/ Таргетирана акција за ПЕЕ кај
сектор
крајната потрошувачка

Национално/
регионално/ Удел во ПФЕ
локално ниво
4
5

Статус на реализација и
временска рамка

список

белешка 2

6

7

регулатива

национално Проектанти,
ниво
производители
на градежни
материјали,
Енергетските кодекси за
изведувачи на
градежни објекти ќе ја
градежни
дефинираат
технологијата
работи и
поврзана со градежните
занаетчии,
материјали
како што се прозорци,
сопственици на
врати, изолациски материјал,
згради/домови
осветлување и системи за греење,
вентилација и климатизација
(HVAC).

регулатива

национално Сопственици, Зголемена ефикасност на котлите Законската рамка ќе се усвои

Донесување и
спроведување на
енергетски
1.
кодекси на
градежни
објекти

2.

Примена

Годишни енергетски
заштеди што се очекуваат
во 2010/2018 година
(ktoe)

8

Енергетските кодекси за
градежни објекти се
воспоставени преку
Правилникот за енергетска
ефикасност на градежните
Потенцијалот за заштеда на
објекти. Потребни се
оваа мерка е проценет на
подзаконски акти за целосно да
околу 1,15 ktoe во 2012
се транспонираат барањата од
година и 7,55 ktoe во 2018
директивата ДЕКЗ. Нивното
година. Проценката ги
донесување се очекува во 2011
вклучува сите видови
година. Поврзаните активности
енергенси.
ќе следат по донесувањето на
потребната подзаконска
регулативи.
Спроведувањето ќе почне во
2011 година.
Потенцијалот за заштеда на
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Бр.

Наслов на
програмата/
мерката
котли/ системи
за климатизација

Реконструкција
на зградите во
образовниот
сектор во поглед
на енергетската
ефикасност
3.
(реновирање на
400 училишта –
план на
Министерството
за образование и
наука)
Воспоставување
на
информативни
центри и
4
општинска
мрежа и
спроведување на
информативни

Категорија

Примена

ниво

доброволни национално
договори и
ниво
инструменти за
соработка.
ЕЕ јавни
набавки/регула
тива/финансиск
и мерки

Целна група/ Таргетирана акција за ПЕЕ кај
сектор
крајната потрошувачка

енергетски
управители и
персонал за
одржување

и HVAC системите во зградите

Статус на реализација и
временска рамка

Годишни енергетски
заштеди што се очекуваат
во 2010/2018 година
(ktoe)
до крајот на 2010 година.
оваа мерка е проценет на
Спроведувањето се очекува да
околу 1,1 ktoe во 2018
почне во 2011 година.
година и 0,3 ktoe во 2012
година. Проценката ги
вклучува лесното масло и
електричната енергија.

општински
власти/
граѓани

Мерки за
национално
целиот
информирање и
ниво
услужен сектор
задолжително
информирање

Зголемена ефикасност на
инсталациите во училиштата

Потенцијалот за заштеда на
оваа мерка е проценет на
Реализацијата на оваа мерка за
најмалку 3 ktoe во 2018
ПЕЕ е во тек.
година и 0,7 ktoe во 2012
година.

Зголемена свест и изменето
однесување на крајните
корисници;
Зголемена ефикасност на
општинските и регионалните
згради и канцеларии;
Зголемена ефикасност на

Министерството за економија, Потенцијалот за заштеда на
во соработка со АД ЕЛЕМ и
оваа мерка е проценет на
АД МЕПСО спроведува
околу 1,71 ktoe во 2018
кампања за заштеда на
година и 0,11 ktoe во 2012
електрична кампања. Слични
година. Проценката ги
кампањи спроведуваше и
вклучува сите видови
спроведува ЕВН Македонија.
енергенси.
53

Прв акционен план за енергетска ефикасност на Република Македонија до 2018 година

Бр.

Наслов на
програмата/
мерката
кампањи за
енергетска
ефикасност

5.

Енергетско
управување и
енергетски
контроли

6.

Проекти за
улично

Категорија

Примена

Целна група/ Таргетирана акција за ПЕЕ кај
сектор
крајната потрошувачка

Статус на реализација и
временска рамка

Годишни енергетски
заштеди што се очекуваат
во 2010/2018 година
(ktoe)

државните згради и канцеларии Реализацијата на оваа мерка во
иднина до 2015 година треба да
биде поддржана и од Фондот за
енергетска ефикасност.
Мерки за
национално
целиот
Зголемена енергетска ефикасност
Потенцијалот за заштеда на
информирање и
ниво
услужен
во комерцијалниот сектор и во
оваа мерка е проценет на
задолжително
сектор,
објектите, јавните згради и
најмалку 2,3 ktoe во 2018
информирање
градските и
објекти
година и 0,3 ktoe во 2012
општинските
Мерење на енергијата – да се
година. Проценката ги
администрации
пропише содржината и
вклучува сите видови
динамиката на испораката на
енергенси.
сметки за форми на енергија кои
се поврзани со мрежи
Национална кампања
(електрична енергија, топлина, проследена со обуки. Мерката
гас). Сметката мора да биде лесна е започната во 2010 година.
за разбирање. Сметките мора да
се засноваат на реалната
потрошувачка наместо на
проценка за потрошувачката за
секој период. Сметката мора да
содржи информации за изворите
каде можат да се добијат совети
за енергетска ефикасност.
Мерки за
локално/нац Општински Зголемена енергетска ефикасност „Рана акција“ - мерки за ПЕЕ Потенцијалот за заштеда на
информирање и ионално
власти/
на општинско ниво
спроведени по 2005 година
оваа мерка е проценет на
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Бр.

Наслов на
програмата/
мерката

Категорија

Примена

осветлување

задолжително
информирање

ниво

Означување и
стандарди на
енергетските
7. карактеристики
на електричните
апарати и
опрема

8.

Целна група/ Таргетирана акција за ПЕЕ кај
сектор
крајната потрошувачка

граѓани

Мерки за
национално Институции/
информирање и
ниво
јавни објекти
задолжително
информирање/
регулатива

Реконструкција
Мерки за
национално институциите
на зградите на информирање и
ниво
во
болниците во задолжително
здравствениот
поглед на
информирање/р
сектор

Зголемен удел на пазарот на
енергетски ефикасни апарати.

Зголемена свест и изменето
однесување кај крајните
корисници;
Зголемена ефикасност на

Статус на реализација и
временска рамка

Годишни енергетски
заштеди што се очекуваат
во 2010/2018 година
(ktoe)
чиишто резултати се видливи
околу 0,92 ktoe во 2018
во 2010 година
година, и 0,11 ktoe во 2012
година. Проценката
вклучува само заштеда на
електрична енергија.
Правилникот за означување на
енергетската ефикасност на
уредите во домаќинствата е
донесен во 2008 година. Во
2011 година ќе биде донесена
Потенцијалот за заштеда на
останата подзаконска
оваа мерка е проценет на
регулативна (согласно новата
околу 1,5 ktoe во 2018
Директива 2010/30 и нов
година, и 0,1 ktoe во 2012
Правилник за означување на
година. Проценката
потрошувачката на енергија и
вклучува само електрична
другите ресурси за
енергија.
производите што користат
енергија) и Уредба за еко
дизајн. Шемата за означување
може да се промовира преку
информативна кампања.
Потенцијлот за заштеда на
Реализацијата на мерката е
оваа мерка е проценет на
отпочната во 2010 година.
околу 3,61 ktoe во2018
година и 1,5 ktoe во 2012
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Бр.

9.

Наслов на
програмата/
мерката

Категорија

енергетската
ефикасност

егулатива/фина
нсиски мерки

Примена на
сончеви
колектори и
геотермални
топлински
пумпи (ГТП)

Примена

Целна група/ Таргетирана акција за ПЕЕ кај
сектор
крајната потрошувачка

Мерки за
национално Институции/
информирање и
ниво
јавни објекти
задолжително
информирање/р
егулатива/фина
нсиски мерки

Статус на реализација и
временска рамка

болничките згради и канцеларии;

Зголемена свест и изменето
однесување кај крајните
корисици;

Национална камапања
проследена со финансиски
стимулативни мерки.

Годишни енергетски
заштеди што се очекуваат
во 2010/2018 година
(ktoe)
година. Проценката ги
вклучува лесното масло и
електричната енергија.
Потенцијалот за заштеда на
оваа мерка е проценет на
околу 2,49 ktoe во 2018
година и 0,69 ktoe во 2012
година. Проценката ги
вклучува лесното масло и
електричната енергија.

56

Прв акционен план за енергетска ефикасност на Република Македонија до 2018 година

1.2.2.

Опис на поединечните мерки за ПЕЕ

1.2.2.1. Донесување и спроведување на енерегтески кодекси на градежни
објекти
Енергетските кодекси за градежни објекти и нивното спроведување
претставуваат ефикасен метод за сообразност на изведувачите на градежни работи и
градежните компании со најдобрите практични решенија преку официјални енергетски
кодекси. Комплетирањето на правната рамка се очекува во 2011 година.
Министерството за економија е одговорното министерство. Министерството за
економија ќе изготви промотивна/образовна програма за енергетските кодекси којашто
е наменета за двете целни групи: експертите и енергетските управители.

Слика 1.2.2.1. Годишни и кумулативни енергетски заштеди
Министерството за економија, во соработка со Министерството за транспорт и
врски, ќе ги истражи можностите за зајакнување на инспекциските капацитети за
градежните објекти (забележете дека ова е меѓусекторска мерка која го вклучува и
резиденцијалниот и комерцијалниот сектор, односно целиот градежен сектор).
Ефективноста на оваа мерка е високорангирана (Слика 1.2.2.1), додека нејзината
економичност се рангира на средно ниво.
За комерцијалниот сектор нема доволно податоци, па оттука вредностите на
проектираните заштеди се засноваат на проценката за тоа како тие се споредуваат со
резиденцијалните згради и системите за греење во тие згради. Подолу следуваат некои
од факторите што беа земени предвид:
· Комерцијалните згради обично се затоплуваат во текот на работните часови. За
некои згради тоа може да биде 5 дена во седмицата, за други 6 или 7 денови во
седмицата, и тоа секој ден од 9 до 12 часа.
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· Комерцијалните згради се карактеризираат со голем сообраќај на луѓе што
влегуваат и излегуваат, при што вратите од зградата постојано се отвораат и
затвораат. Подобрувањата на ефикасноста не го решаваат овој проблем.
· Многу од системите за греење во овие згради се системи за греење на просторот.
Конкретните системи за греење на просторот немаат соодветни контроли, па
дури и во случај на спроведени подобрувања на енергетската ефикасност нема да има
заштеда на енергија. Наместо тоа, температурата во просторот ќе се зголеми.
Оттука, земајќи ги предвид овие карактеристики потенцијалот за енергетски
заштеди во комерцијалните згради е помал.
Проценката за заштедите на комерцијалните згради веројатно е конзервативна
бидејќи таа не ги вклучува заштедите од конверзијата кон високоефикасно
осветлување (на пр., флуоросцентни и компактни флуоросцентни светилки,
електронски придушници). Осветлувањето е важен фактор во комерцијалните
установи.
Сепак, бидејќи на располагање нема раздвоени податоци за подкатегориите на
комерцијалното користење на енергијата, сите проценки за заштедите и економските
резултати од унапредувањето на осветлувањето во комерцијалниот сектор нема да
бидат веродостојни. Сепак, на национално ниво спроведувањето на барањата за
енергетските карактеристики на градежните објекти преку енергетските кодекси и
сертификати кумулативно ќе промовираат подобрувања на ефикасноста во овој
подсектор.
Нивото на заштеди изнесува околу 34% во споредба со другите мерки во овој
сектор.
Освен тоа, постојаниот раст на цените на енергијата ќе остане силна
мотивациска сила за приватниот комерцијален сектор веднаш да ги прифати
енергетските кодекси.

1.2.2.2.

Инспекции на котли/системи за климатизирање

Се проценува дека голем дел од котлите и системите за климатизација се стари,
не функционираат добро и трошат значително количество енергија. Редовните
инспекции ќе бидат пропишани со Правилникот за енергетски карактеристики на
зградите, кој е предвидено да биде донесен согласно Законот за енергетика (“Службен
Весник на Република Македонија”, бр. 16.2011).
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Слика 1.2.2.2. Тренд на енергетски заштеди што се должи на контролата на
котли за топла вода
Реализацијата на ДЕКПЕЕУ ќе произведе ефикасна работа на постоечките котли
за топла вода, коишто се очекува да бидат ефикасни по 2010 година (Слика 1.2.2.2).
Доколку оваа задача им се довери на инспекторите или енергетските
контролори, потребни ќе бидат ограничени инвестиции за нивна обука. (Слика
1.2.2.3).

Слика 1.2.2.3. Финансиски заштеди што
се должат на контролата на котли за
топла вода

Слика 1.2.2.4. Моментални и резултати
што се очекуваат во период од 10
години

Заклучоците на ирската студија која се заснова на теоретско утврдување на
загубата на ефикасност наспроти нагодувањето на котлите, во зависност од работните
часови на истите, ја оправдува загубата од 2,5% годишно. Слични резултати се
очекуваат и од финската програма (Слика 1.2.2.414).

14

Инспекциите на котлите и системите за климатизација во врска со спроведување на Директивата
2002/91/EC CA – ДЕКГО (2005 – 2007), објавено во 2008
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1.2.2.3.
Реконструкција на зградите во образовниот сектор во поглед на
енергетската ефикасност
Министерството за образование и наука планира да продолжи со
реконструкцијата на основните училишта и на средните училишта во Македонија (449
училишта).
Со инвестиција од 19,9 милиони евра годишно се очекува до 2018 година да се
постигне намалување на енергетската потрошувачка од 3 ktoe (до 2018 година
кумулативните заштеди ќе бидат еднакви на 13,6 ktoe). Во Буџетот на Министерството
за образование и наука за реализација на оваа мерка се издвоени:
· за 2010 година - 1,44 милиони евра (88.500.000 МКД); и
· за 2011 година - 1,80 милиони евра (110.789.000 МКД);
додека, согласно донесениот буџет за 2011 година опрделени се индикативни средства:
· за 2012 година - 1,84 милиони евра (113.066.000 МКД); и
· за 2013 година - 2,02 милиони евра (124.371.000 МКД).
Потребните финансиски средства ќе се обезбедат од државниот буџет, преку
заеми од комерцијални банки, фондови на меѓународни финансиски институции,
наменети за мерки за енергетска ефикасност (Светска банка, ЕБОР, ЕИБ, KfW), јавни
приватни партнерства како и од донации. Динамиката на инвестициите од државниот
буџет ќе се усогласи со Министерството за финансии.

Слика 1.2.2.4. Енергетски заштеди во образовниот сектор
Имајќи го предвид бројот на објекти во образовниот сектор и годините на нивно
користење, очигледно е дека спроведувањето на проектот ќе добие посебно внимание.
Следува список на училишта според нивниот образовен фокус:
Ø Број на редовни основни училишта
Ø Број на специјални основни училишта

45

Ø Број на вечерни основни училишта

16

Ø Број на средни училишта
15

100515

101

Податоци од 2006/2007 година.
60

Прв акционен план за енергетска ефикасност на Република Македонија до 2018 година

Ø Број на виши школи

3

Ø Број на високо-образовни институции
Ø Вкупно

43
1213

Како што препорачуваат успешните практики, Проектот за основно образование
на УСАИД обезбеди реновирање на 100 основни училишта, и главно се фокусираше на
замена на прозорците со високоефикасни. Во референтниот проект општините беа
обврзани да учествуваат со сопствен финансиски придонес во износ од најмалку 10%.

1.2.2.4. Воспоставување на информативни центри и општинска мрежа
и спроведување на информативни кампањи за енергетска ефикасност
Информативни кампањи ќе се лансираат на различни нивоа: национално,
регионално или локално, во зависност од целната група, очекуваниот ефект, интересот
и сопственоста на објектите.

Слика 1.2.2.5. Енергетски заштеди што ги
создаваат информативните кампањи

Слика 1.2.2.6. Финансиски заштеди што се
должат на информативнит кампањи

Таргетираните кампањи се најефективната алатка за промоција на енергетска
заштеда во услови на временски ограничувања. Кампањите ќе бидат насочени кон
поттикнување на конкретни акции, на пример, инсталација на нова изолација, промена
на методите за осветлување, користење на соларни топлински апликации во хотелите,
итн. Добро испланирана кампања со јасна целна група и цели ќе има позитивен ефект
врз свеста и ставовите за одржување на домот и врз шемите за користење на
енергијата. Очекуваните заштеди ќе имаат забрзан раст по 2013 година (Слика 1.2.2.5).
Ефективноста и економичноста на оваа мерка се вискорангирани. Се очекува
резултатите што се засноваат на бенефициите од реализираните кампањи да станат
попривлечни по 2015 година (Слика 1.2.2.6).
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1.2.2.5.

Енергетско управување и енергетски контроли

Оваа мерка има две конкретни цели:
1. Да се воспостави организациска структура (енергетски управител и тим за
енергетско управување) во рамките на локалните самоуправи што ќе обезбеди
континуирано следење и анализа на енергетската потрошувачка на самиот
орган, ќе спроведува активности за зголемување на јавната свест и ќе ги
зајакнува на капацитетите за енергетско управување и локално планирање на
енергијата – онака како што е пропишано во Законот за енергетика;
2. Да се воведе софтверски пакет за спроведување на системи за енергетско
управување (СЕУ).
Во секоја општина ќе се основа канцеларија за енергетска ефикасност. Овие
канцеларии ќе бидат меѓусебно поврзани во централна национална мрежа за ЕЕ
(МОМЕЕ16 - Македонска општинска мрежа за енергетска ефикасност). Ова ќе го
олесни мониторингот и анализата на енергетската потрошувачка во општинските
згради од една централна локација. Ваквата организација на локалните власти ќе се
направи на доброволна основа, но ќе биде силно поддржана од Фондот за енергетска
ефикасност. Со вклучување во програмата, секоја општина ќе преземе јавна обврска за
намалување на сопствената годишна потрошувачка на енергија. Се проценува дека
овие заштеди се можни дури и со спроведување само на промени во организацијата и
однесувањето. Натамошни енергетски заштеди ќе се постигнат со преземање на
технички мерки коишто се идентификувани за ПЕЕ.
Донесувачите на одлуки од високо ниво во општините, односно
градоначалниците ќе се поттикнат да учествуваат во Иницијативата на ЕУ, Повелба на
градоначалниците. Како дел од Отворениот регионален фонд на ГТЗ, Градот Скопје
склучи партнерство со Иницијативата на главни градови, која на градската
администрација ќе и овозможи да мине низ обука за енергетско управување. По
потпишувањето на Повелбата на градоначалниците од страна на Градоначалникот на
Град Скопје, се очекува истото да го направат и другите градоначалници.

16

Во фаза на регистрација.
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Слика 1.2.2.7. Енергетски заштеди што ги произведува подобрениот енергетско
управување во општините

Нивото на очекувани заштеди до 2018 година изнесува 2,3 ktoe (Слика 1.2.2.7).
1.2.2.6.

Проекти за улично осветлување

Проектите за улично осветлување се познати по своите најдобри економски
параметри – најкраток период на поврат на инвестициите.
Нивото на очекувани заштеди до 2018 година изнесува 0,92 ktoe (3,77 ktoe
кумулативно) (Слика 1.2.2.8).

Слика 1.2.2.8. Енергетски заштеди што ги произведува проектот за јавно
осветлување
Пример за ваков конкретен проект, кој лесно може да се мултиплицира и во
други општини, се реализираше во Скопје, со сума од 1,2 милиони евра, при што до
2016 година се очекува кумулативна заштеда на електрична енергија од 1,77 ktoe (20,6
GWh).
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1.2.2.7.
Означување и стандарди за енергетските карактеристики на
електричните апарти и опрема
Ознаките и стандардите вклучуваат различни инструменти на политиките
коишто имаат различна улога во владините напори за поттикнување на развој,
пласирање на пазарот и продажба на енергетски ефикасни производи.
Ознаките за енергетска ефикасност мора да станат задолжителен предуслов во
јавните набавки на владините и општиниските институции. Генерираните заштеди, во
зависност од поминатиот временски период, до 2018 година ќе достигнат до 1,5 ktoe
(5,86 ktoe кумулативно) (Слика 1.2.2.9).

Слика 1.2.2.9. Годишни енергетски заштеди од набавката на нови електрични
апарати

1.2.2.8.
Реконструкција на зградите на болниците во поглед на
енергетската ефикасност
Реконструкцијата на зградите на постоечките болници има огромен потенцијал
за енергетски заштеди. Ограниченото искуство со вакви проекти се заснова на пилот
проектот за реновирање на две згради во 2009/2010 година, со што се дава пример за
другите болници и за Владата (како сопственик на истите).

Слика 1.2.2.10. Енергетски заштеди од
реновирањето на болничките згради

Слика 1.2.2.11. Преглед на
финансиските резултати
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Енергетските заштеди се ограничени (Слика 1.2.2.10), а истото важи и за
финансиските заштеди (Слика 1.2.2.11). Најважен е комфорот на пациентите во
болниците, како и намалувањето на локалните емисии на штетни загадувачи, особено
на SO2, NOx, итн.
Во Буџетот на Министерството за здравство за реализација на оваа мерка се
издвоени:
· за 2010 година - 2,539 милиони евра (156.120.000 МКД); и
· за 2011 година – 4,31 милиони евра (264.498.000 МКД);
додека, согласно донесениот буџет за 2011 година опрделени се индикативни средства:
· за 2012 година – 5,307 милиони евра (325.556.000 МКД); и
· за 2013 година – 11,835 милиони евра (727.851.000 МКД).
Техничките мерки за зголемување на енергетската ефикасност на објектите
може да се групира во три катергории:
Ø Мерки на пасивна технологија, како што се изолација, подобрување на
вентилацијата, подобрување на топлинското балансирање, и батерии за
тушеви со мал проток на вода, коишто ја намалуваат енергијата потребна
за да се произведе дадено ниво на комфор и услуги независно од
однесувањето на корисникот на просторијата;
Ø Мерки поврзани со однесувањето, како што се вентили и контроли, кои на
корисниците на просториите им овозможуваат да ја регулираат и да ја
контролираат својата потрошувачка на енергија;
Ø Броила, кои го менуваат начинот на кој сметката за топлина се пресметува
и создаваат иницијативи за инвестиции во енергетска ефикасност и
намалување на енергетската потрошувачка.
Прозорците честопати се најслабата точка на објектите од аспект на енергијата
и комфорот. Искуството покажува дека низ прозорците енергијата се губи 10 пати
повеќе по единица површина отколку низ надворешните ѕидови. Можно е загубите на
топлина да се намалат со ниско-енергетски прозорци (двојно или тројно застаклување
со премаз со мала пропустливост на емисии и со полнење со гас се веќе добро
воспоставени технологии).
Прозорците со напредни технологии и изолацијата можат да го намалат
користењето на енергијата во постоечките објекти. Тие со себе носат и посебни
дополнителни бенефиции, како што се:
Ø Системот на греење во зградата може да биде значително поедноставен,
или намален: нема потреба за поставување радијатори под прозорците за
да се елиминира ладниот провев; и
Ø Доколку прозорците се застаклени со соларно контролно стакло со висок
перформанс потребата за ладење се намалува до минимум или може да
биде елиминирана.
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Не постојат статистички податоци за фондот на објекти во овој сектор, освен за
бројот на болнички кампуси:
Ø
број на генерални болници
1617
Ø
број на клиники и болници-институти
21
Ø
број на специјализирани болници
18.

Освен тоа, треба да се нагласи дека податоците што се користени се засноваат на
енергетските контроли18 направени во 3 болнички кампуси (првиот комплекс со 14
згради, вториот со 11 згради и третиот со една зграда и 4 павиљони). Потенцијалот за
заштеда е доста висок (се проценува на повеќе од 20%), и тоа главно поради локацијата
за производство на енергија (нови согорувачи, промена на енергенсот, изолација на
цевките, инсталирање на соларни колектори и геотермални топлински пумпи,
воведување на мали постројки за комбинирано производство што користат природен
гас – со што се добиваат еколошки, енергетски и финансиски заштеди).
Министерството за здравство, како институција одговорна за релевантниот
проект, ќе продолжи со реновирањето на болниците во Македонија. Потребните
финансиски средства ќе се обезбедат од државниот буџет, преку заеми од
комерцијални банки, фондови посветени за мерки за ЕЕ (ЕБОР, ЕИБ, KfW), како и од
донации. Динамиката на инвестициите ќе се усогласи со Министерството за финансии.

1.2.2.9.

Примена на сончеви колектори и геотермални топлински пумпи

Во блиска иднина се очекува главните инвестиции да се направат во
комерцијалниот сектор – изградба на нови хотелски објекти и комерцијални трговски
центри. Оваа мерка значи дека потребното количество на топла вода ќе се добива од
сончевите колектори и геотермалните топлински пумпи (Слика 1.2.2.12), чиешто
дологорочно користење нуди неколку пати подобри финансиски придобивки (Слика
1.2.2.13), во споредба со нивната употреба во домаќинствата (испрекинатата крива
линија ги покажува заштедите во услови на либерализирани пазарни цени за енергија).

17
18

Податоци од 2006 година.
Студијата е направена за Министерството за животна средина и просторно планирање (2005-2008)
како клиент.
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Слика 1.2.2.12. Продирање на
енергетските заштеди од примената на
сончевите колектори и ГТП

С лика 1.2.2.13. Финансиските ефекти од
примената на сончевите колектори и ГТП

Геотермалните топлински пумпи (ГТП) станаа оптимало решение за
задоволување на потребите за ладење и греење со еден уред, а во текот на летниот
период создаваат топла вода без дополнителен трошок.

1.2.3. Проценка на вкупните ДЕКПEЕУ енергетски заштеди во
комерцијалниот и услужниот сектор
Проценките за енергетските заштеди во комерцијалниот и услужниот сектор за
периодите 2010 – 2012 и 2010 – 2018 се дадени во следните табели. Тие се засноваат на
експертска проценка и меѓународното искуство собрано преку студиите за АПЕЕ на
државите-членки на ЕУ. Графичката приказ на трендовите на развој е даден на Слика
1.2.3.1.

Слика 1.2.3.1. Енергетски заштеди што ги произведува комерцијалниот и
услужниот сектор
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Слика 1.2.3.2. Проценка за годишните
инвестиции и финансиските заштеди

Слика 1.2.3.3. Кумулативни финансиски
инвестиции и заштеди

Со намалени инвестиции во овој сектор, добрите финансиски резултати ја
потврдуваат својата валидност (Слика 1.2.3.2). Главните инвестиции се очекува да
дојдат од приватниот сектор (Табела 1.2.3.1).
Пресметките покажуваат дека со финансиска инвестиција од 95,12 милиони
евра до 2018 година може да се реализира финансиска заштеда (главно заштеда на
електрична енергија) од околу 149 милиони евра (Слика 1.2.3.3).
Табела 1.2.3.1. Инвестициона одговорност (во Мил. €)
Р.
Бр.
Мерка

1

2
3

4

5
6

Донесување и спроведување на
енергетските кодекси за
градежни објекти
Инспекции на котли/системи за
климатизација
Реконструкција на зградите во
образовниот сектор во поглед
на енергетската ефикасност
Воспоставување на
информативни центри и
општинска мрежа и
спроведување на информативни
кампањи за енергетска
ефикасност
Енергетско управување и
енергетски контроли
Проекти за улично осветлување

Буџет на
РМ

Општини

Донатор
и/
Меѓунар
одни
финанси
ски
институ
ции

2,87

2,87

5,74

17,22

28,70

0,05

0,00

0,00

0,15

0,20

3,84

1,44

3,36

0,96

9,6

1,08

0,81

0,81

0,00

2,70

0,12

0,12

0,00

0,96

1,20

0,00

1,92

0,32

0,96

3,20

Приватен
сектор

Вкупно
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7

8

9

Означување и стандарди за
енергетски карактеристики на
електричните апарати и опрема
Реконструкција на зградите на
болниците во поглед на
енергетската ефикасност
Примена на сончеви колектори
и геотермални топлински
пумпи

1,33

1,33

0,00

6,23

8,89

11,27

0,00

6,06

0,00

17,43

3,48

3,48

0,00

16,24

23,20

Вкупно

24,14

11,97

16,29

42,72

95,11

Во согласност со барањата од ДЕКПEЕУ, Македонија ќе воспостави систем за
мониторинг и верфикација на енергетските заштеди. Придонесите на различните мерки
во енергетските заштеди се прикажани на Слика 1.2.3.4, а релеватните податоци се
дадени во Табелата 1.2.3.2.

Слика 1.2.3.4. Учество на поединечните мерки за енергетска заштеда во
комерцијалиот и услужниот сектор

Ќе се воспостави систем за собирање податоци за потрошувачката на финална
енергија во различни гранки од комерцијалниот и услужниот сектор.
Системот за следење/мониторинг на енергетската потрошувачка во
комерцијалниот и услужниот сектор мора да се подобри. Конкретно, во моментов нема
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можност да се направи разлика меѓу енергетската потрошувачка на комерцијалните
претпријатија и потрошувачката на јавните служби. Јавните објекти ќе бидат обврзани
да ги доставуваат потребните податоци онака како што е пропишано со Законот за
енергетика. Освен тоа, централниот систем за собирање податоци мора да има
информации и за бројот на вработени, вкупната корисна површина, итн. За да се
избегне преоптоварување со јавно известување, се очекува да се воспостави заеднички
Интернет портал каде ќе се објавуваат јавните извештаи.
Табела 1.2.3.2. Учество на предвидените мерки во постигнувањето на целите за
заштеда од енергетска ефикасност (ktoe)
Донесување и спроведување
на енергетските кодекси за
градежни објекти
Инспекции на котли/системи
за климатизација
Реконструкција на зградите во
образовниот сектор во поглед
на енергетската ефикасност
Воспоставување на
информативни центри и
општинска мрежа и
спроведување на
информативни кампањи за
енергетска ефикасност
Енергетско управување и
енергетски контроли
Проекти за улично
осветлување
Означување и стандарди за
енергетски карактеристики на
електричните апарати и
опрема
Реконструкција на зградите на
болниците во поглед на
енергетската ефикасност
Примена на сончеви
колектори и геотермални
топлински пумпи
Вкупно

2010

2011

2012

2013

2014 2015

2016

2017

2018

0,20

0,55

1,15

1,95

2,95

4,05

5,15

6,35

7,55

0,00

0,10

0,30

0,60

0,90

1,10

1,10

1,10

1,10

0,35

0,50

0,70

1,00

1,35

1,75

2,20

2,70

3,00

0,02

0,05

0,11

0,21

0,36

0,61

1,01

1,41

1,71

0,05

0,15

0,30

0,55

0,90

1,40

1,90

2,15

2,30

0,03

0,06

0,11

0,17

0,27

0,58

0,77

0,86

0,92

0,02

0,04

0,10

0,20

0,50

0,90

1,20

1,40

1,50

0,60

1,10

1,50

1,90

2,40

3,00

3,30

3,50

3,61

0,17

0,43

0,69

0,95

1,20

1,46

1,81

2,15

2,49

1,44

2,98

4,96

7,53

10,83 14,85 18,44 21,62 24,18

Конкретната цена на усвоените мерки за заштеди и вредноста на заштедената
енергија коишто зависат од тековните цени на енергијата на македонскиот пазар се
дадени на Табела 1.2.3.3.
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Табела 1.2.3.3. Претпоставени просечни цени на инвестициите, вредност на
заштедената енергија и период за едноставен поврат на инвестициите за
поединечни мерки за енергетски заштеди
Мерки

1
2
3
4
5
6

Цена на
инвестицијата
мил. €/ktoe

Период на
едноставен
поврат
години

3,8

4,5

3,2
3,5

6,3
3,9

5,90

6,7

4,8
9,30

5,6
10,5

Донесување и спроведување на енергетските
кодекси за градежни објекти
Реконструкција на зградите во образовниот
сектор во поглед на енергетската
ефикасност
Проекти за улично осветлување
Означување и стандарди за енергетски
карактеристики на електрични апарати и
опрема
Реконструкција на зградите на болниците во
поглед на енергетската ефикасност
Примена на сончеви колектори и ГТП

Учеството на предвидените програми се разликува во зависност од годината на
мониторинг (Табела 1.2.3.4).
Табела 1.2.3.4. Учество на предвидените мерки/програми во енергетските
заштеди, за комерцијалниот и услужниот сектор
Наслов на програмата/мерката
Донесување и спроведување на
енергетските кодекси за градежни објекти
Инспекции на котли/системи за
климатизација
Реконструкција на зградите во
образовниот сектор во поглед на
енергетската ефикасност
Воспоставување на информативни центри
и општинска мрежа и спроведување на
информативни кампањи за енергетска
ефикасност
Енергетско управување и енергетски
контроли
Проекти за улично осветлување
Означување и стандарди за енергетски
карактеристики на електричните апарати и
опрема
Реконструкција на зградите на болниците
во поглед на енергетската ефикасност
Примена на сончеви колектори и ГТП
Вкупно

2012

2018

2020

ktoe/год ktoe/год ktoe/год

2012

2018

2020

%

%

%

1,15

7,55

9,65

23,2%

31%

34%

0,30

1,10

1,10

6,0%

5%

4%

0,7

3,0

3,5

14,2%

12%

12%

0,11

1,71

2,16

2,2%

7%

8%

0,30

2,30

2,50

6,0%

10%

9%

0,11

0,92

0,98

2,2%

4%

3%

0,10

1,50

1,54

2,0%

6%

5%

1,50

3,61

3,81

30,2%

15%

13%

0,69

2,49

3,35

13,9%

10%

12%

4,96

24,19

28,60

100,0% 100%

100%
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Меѓусебната зависност на инвестициите, енергетските заштеди и финансиските
заштеди е дадена на Табела 1.2.3.5.

Табела 1.2.3.5. Енергетски и финансиски заштеди во корелација со инвестициите
за конкретна програма за енергетски заштеди

Наслов на програмата/мерката

Енергетски
заштеди
ktoe/год

Инвестиции
мил. €

Финансиски
заштеди
мил. €

2012

2018

2012

2018

2012

2018

Донесување и спроведување на
енергетските кодекси за градежни
објекти

1,2

7,6

4,4

28,7

1,60

25,16

Инспекции на котли/системи за
климатизација

0,3

1,1

0,2

0,2

0,33

5,24

0,7

3,0

2,25

9,6

0,79

6,91

0,1

1,7

1,1

2,7

0,13

3,99

0,3

2,3

0,9

1,2

0,36

7,05

0,1

0,9

0,4

3,2

0,10

0,82

0,1

1,5

0,6

8,89

0,14

5,20

1,50

3,61

7,2

17,42

2,75

17,97

0,7

2,5

6,4

23,2

1,14

10,07

4,96

24,19

23,45

95,11

7,35

82,39

Реконструкција на зградите во
образовниот сектор во поглед на
енергетската ефикасност
Воспоставување на информативни
центри и општинска мрежа и
спроведување на информативни
кампањи за енергетска ефикасност
Енергетско управување и енергетски
контроли
Проекти за улично осветлување
Означување и стандарди за енергетски
карактеристики на електричните
апарати и опрема
Реконструкција на зградите на
болниците во поглед на енергетската
ефикасност
Примена на сончеви колектори и ГТП
Вкупно

Показателите за енергетска ефикасност што се користат во комерцијалниот и
услужниот сектор вклучуваат: интензитет на енергија (вкупна и климатскиприспособена енергетска потрошувачка по единица додадена вредност), единица
потрошувачка (вкупна, прилагодена на климата, и по гранка – енергија по вработен,
корисна површина), емисии на CO2 (по вработен, по единица додадена вредност).
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1.3. ИНДУСТРИЈА
До 1990 година, Македонија имаше индустрија во раст, којашто главно беше
ориентирана да го задоволи доволно големиот југословенски пазар. Кога овој пазар
почна да се распаѓа, македонската индустрија не беше подготвена за реконструкција и
за наоѓање алтернативни пазари. Оттука, неизбежно беше намалувањето на
индустриската активност. Производството се намали на помалку од 50% и сѐ уште не е
повратено. Индексите за индустриско производство во периодот од 1982 до 2007
година се дадени на Слика 1.3.1.
По 1996 година, индустриското производство во Македонија почна полека да
расте за да постигне индекс од 4,88% во последните пет години.
Македонската индустрија сега функционира во бизнис средина која е релативно
отворена за меѓународна конкуренција и станува постабилна во последните години во
однос на растот на БДП, инфлацијата и вработеноста.

Слика1.3.1

Индекс на производството на македонската индустрија (1996=100)19

Индустрискиот сектор учествува со повеќе од 28% во БДП (придонесот во МКД
е даден на Слика 1.3.2.) и вработува повеќе од 30% од вкупната ангажирана работна
сила. Текстилот, железото и челикот, производството на електрична енергија, цемент,
прехрамбени производи и тутун се важните производни индустрии во Македонија.

Слика 1.3.2 Придонесот на македонската индустрика во БДП 20
19

Извор: Енергетски биланси на Македонија (годишни публикации)
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Проактивната индустриска политика ќе поттикне ориентација на македонската
индустија кон производи со повисока вредност и услуги засновани на знаење,
иновации и соработка.
Иднината на македонската индустрија ќе се гради врз развојот на способностите
во применето истражување и производство на одржливи, органски и специјализирани
технички производи и услуги коишто ги задоволуваат потребите на меѓународните
сегменти на пазарот.
До 2020 година, Македонија ќе развие динамичен микс на одржливи автентични
индустрии како што се: органско вино и храна, еко-челик, еко-градежништво, ИКТ,
специјализирани електронски делови, производство на енергија од обновливи извори,
креативни индустри, медицинска опрема и услуги, автентичен туризам и други
индустрии.
Индустриската политика ќе го забрза развојот на македонската индустрија во
пет области на интервенција и тоа преку следниве мерки:
1. Меѓународна соработка и зајакнување на странските директни инвестиции
(СДИ);
2. Применето истражување и развој и иновации;
3. Еко-производи и услуги за одржлив развој;
4. Развој на МСП и претприемништво;
5. Соработка во кластери и мрежи.
Македонија има релативно висока енергетска потрошувачка во индустрискиот
сектор, дури и кога анализата се изведува со примена на економската моќ на земјата
(Слика 1.3.3.). Според податоците за 2006 година, потрошувачката во индустрискиот
сектор изнесувала 577 ktoe, што претставува 33,78% од вкупната потрошувачка на
финална енергија во таа година. Апсолутните бројки за енергетската потрошувачка во
индустријата се зголемени, а истото важи и за бројките по единица БДП, како резултат
на зголеменото производство во индустријата за челик и метални легури, којашто е
енергетски интензивна индустрија. Индустрискиот сектор главно користи електрична
енергија и нафтени производи со удел од 33% и 32 % во 2006 година, соодветно, по
што следува јагленот со 19%, топлинската енергија со 10%, природниот гас со речиси
6% и дрвото со помалку од 1%.

20

Извод: Државен завод за статистика на Република Македонија, годипни извештаи за БДП.
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Слика 1.3.3 Енергетска потрошувачка во индустрискиот сектор, по единица БДП 21

Во енергетската потрошувачка на индустрискиот сектор во Македонија
доминира потсекторот за производство на челик и метални легури. Само уште два
потсектори (минерали и храна и тутун) имаат енергетска потрошувачка која може да се
спореди со онаа на потсекторот за производство на челик и метални легури. Слика
1.3.4 ја покажува енергетската потрошувачка во индустрискиот сектор во последните
три години. Оваа слика покажува дека индустријата за обоени метали, транспортната
опрема, хартијата и печатењето, обработката на дрво, градежништвото и
неспецифицираните индустрии имаат мал ефект или воопшто не влијаат врз
генералната енергетска потрошувачка во овој сектор.

Слика 1.3.4 Потрошувачка на енергија во индустрискиот сектор во Македонија
во последните три години22
21

© OECD/IEA, [2008], IEA ], IEA достапна база на податоци: енергетски биланси за земјите кои се
членки и земјите кои не се членки на ОЕЦД и енергетски статистички податоци за земјите кои се
членки и земјите кои не се членки на ОЕЦД.
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Ефикасноста на користењето на енергијата во македонската индустрија варира
од сектор до сектор, како што варира и од една компанија до друга во истиот
индустриски сектор.
Акциониот план за енергетска ефикасност ќе ја следи Стратегијата за
унапредување на енергетската ефикасност на Република Македонија, според која,
суштински се сметаат три вида на акции што ќе помогнат во постигнувањето на висок
степен на енергетска ефикасност.
Индустријата за челик и метални легури, со своите специфични карактеристики
е многу важна од аспек на енергетската потрошувачка. Таа вклучува релативно мал
број на компании, коишто се енергетски интензивни и силно зависат од движењето на
глобаните пазари за челик и легури. Индустријата за челик и метални легури е
најинтензивниот потрошувач на практично секој вид енергија.

22

Извор: Стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија до 2030 година, Скопје, 2010
година.
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1.3.1. Мерки за подобрување на енергетската ефикасност во индустрискиот сектор
Табела 1.3.1 Табела со преглед на сите програми и мерки за ПЕЕ во индустријата

Бр.

1

Наслов на
програмата/
мерката

2

Подобрување
на
1.
перформансите
на процесите

2.

3.

Категорија

Примена

Целна група/
сектор

Таргетирана акција за ПЕЕ кај
крајната потрошувачка

белешка 1

национално/
регионално/
локално ниво

Удел во ПФЕ

список

белешка 2

3

4

5

6

7

8

спроведување
на законот

национално
ниво

ИЗКЗ
инсталации

Реализацијата
на мерката е во
тек, се до 2014
година

6/5

нова мерка
2010

0,3/0,65

Мерката
започна да се
реализира во

25,1/38,6

Законодавство
(ИЗКЗ
дозволи) +
доброволно
Комбинирано
доброволни
производство
договори и
на топлинска и инструменти
Спроведување
на енергетски
контроли

Годишни
Статус на
енергетски
спроведување заштеди што
и временска се очекуваат
рамка
во 2012/2018
(ktoe)

национално
ниво

Сите
индустриски
инсталации

национално
ниво

Целиот
индустриски
сектор

Спроведување на законот за заштита на
животната средина:
издавање дозволи
мониторинг
инспекција
Субвенционирање, издавање дозволи,
мониторинг, инспекција
Финансиска поддршка, контроли,
издавање дозволи
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Бр.

Наслов на
програмата/
мерката

Категорија

Примена

електрична
за соработка
енергија
(КПТЕЕ)
Енергетски законодавство национално
карактеристики
ниво
на
4.
нерезиденцијал
ни објекти
доброволно локално ниво
Подобрување
на
5. перформансите
на системите за
осветлување
Подобрување
на
перформансите
6. на системите за
греење,
вентилација и
климатизација

задолжително
за новите
системи
/регулатива

национално
ниво

Целна група/
сектор

Таргетирана акција за ПЕЕ кај
крајната потрошувачка

Годишни
Статус на
енергетски
спроведување заштеди што
и временска се очекуваат
рамка
во 2012/2018
(ktoe)
2009 година.

Сите нови нерезиденцијални
објекти
Издавање дозволи

Целата
индустрија

Целата
индустрија

0,15/0,35

Кампањи за зголемување на свеста за
придобивките од системите со сензори,
подобрени сијалици, итн.

Реализацијата
на мерката е во
тек; статус на
реализацијадо одреден
степен

0,11/0,25

Советување, контроли, финансиски
стимулативни мерки за постоечките
инсталации или издавање дозволи за
новите

нова мерка;
Периодот на
реализација е за
предметниот
период на овој
акционен план

0,3/0,4
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Бр.

Наслов на
програмата/
мерката

7.

Промена на
енергенсот

8

Механизми за
чист развој
(МЧР)

9

Искористување
на отпадната
топлина (не е
МЧР)

Категорија

Примена

регулатива

национално
ниво

доброволно

доброволно

доброволно
10

Погони со
променлива
брзина

национално
ниво

Целна група/
сектор

Котлари, и друго
користење на
гориво без
обработка

Таргетирана акција за ПЕЕ кај
крајната потрошувачка

Да се регулираат видовите енергенси
коишто можат да се користат според
капацитетот на постројката
Обезбедување меки заеми за ефикасно
користење на енергијата

Инсталации што
се доволно
Промоција на инвестиции во и
големи за да се
придобивките од МЧР
третираат како
МЧР
Целата
индустрија

Обезбедување меки заеми за ефикасно
користење на енергијата

Годишни
Статус на
енергетски
спроведување заштеди што
и временска се очекуваат
рамка
во 2012/2018
(ktoe)
нова мерка за
ПЕЕ
се разгледува

0,6/0,8

Во почетна
фаза

2,8/26

нова мерка за
ПЕЕ
се разгледува

2,5/8

национално Индустрија/МСП Промоција на можностите за заштеди
Периодот на
ниво
што ги нудат фреквентните инвертори и реализација е за
другите електронски системи
предметниот
дизајнирани за да го оптимизираат
период на овој
работењето на електричниот мотор
акционен план
Обезбедување меки заеми за ефикасно

1/3,9

79

Прв акционен план за енергетска ефикасност на Република Македонија до 2018 година

Бр.

Наслов на
програмата/
мерката

Категорија

Примена

Целна група/
сектор

Таргетирана акција за ПЕЕ кај
крајната потрошувачка

Годишни
Статус на
енергетски
спроведување заштеди што
и временска се очекуваат
рамка
во 2012/2018
(ktoe)

користење на електричната енергија
доброволно
Снабдување со
11 компримиран
воздух
доброволно
Добар куќен
ред

12

1.
2.
3.
4.

национално
ниво

национално
ниво

Целиот
индустриски
Подобрено одржување и замена на
сектор – посебно
старите видови на компресори
рударството и
ископувањето
Секоја единица
од индустријата
која е
потрошувач на
енергија

Промоција на почисто производство и
енергетска ефикасност како бизнис
стратегија која се фокусира и на
заштитата на животната средина и на
економијата

Непознато

0,1/0,5

Во тек

2/6

ПОДОБРУВАЊЕ ОД 9% кај ИЗКЗ инсталациите (2008 – 632,3 ktoe). 18% од енергијата ја користат ИЗКЗ инсталациите.
Замена на јагленот со природен гас. (2008 – 188 ktoe). 12% заштеди, околу 1/3 би можела да се замени.
Силмак е најголемиот проект за МЧР со околу 140 GWh/годишно (остатокот отпаѓа на други проекти за МЧР до 2018 година)
Помали инсталации коишто ги привлекува енергетската ефикасност.
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1.3.2. Опис на поединечните мерки за ПЕЕ во индустрискиот сектор

1.3.2.1.

Подобрување на перформансите на процесите

ИЗКЗ инсталациите треба да работат со дозвола којашто се заснова на
примената на најдобрите расположливи технологии. Навистина, најдобрите
расположливи технологии треба да се оценат со земање предвид на годините и
состојбата на секоја инсталација. Сепак, операторите се обврзани да се приближат
колку што е можно повеќе до најдобрите расположливи технологии.
Нови инсталации ќе се дизајнираат, конструираат и управуваат за енергијата да
биде искористена на ефикасен начин.
Целта на барањата за енергетска ефикасност на ИЗКЗ е да гарантира
елиминација на бруто енергетските неефикасности и идентификација и спроведување
на најефективните можности за енергетска заштеда. Обично постојат повеќе опции
што можат да се земат предвид за оптимизирање на енергетската ефикасност на новите
инсталации, или за подобрување на енергетската ефикасност на постоечките
инсталации. Техниките се рангираат од едноставни мерки како што е одржување на
куќниот ред, изолација или контрола на моторите, до посложени мерки како што е
повратот на топлинатаинтегрирана во процесот. Освен тоа, постапките за ефективно
управување со енергијата се витална компонента за донесување информирани оценки
за економичноста и за да се гарантира дека се прават континуирани подобрувања на
енергетската ефикасност.
На располагање нема доволно податоци за да се направи веродостојна проценка
за енергетските заштеди, бидејќи до сега се издадени само неколку дозволи. Освен тоа,
бидејќи спроведувањето на овој законодавен акт започна неодамна, апликациите за
интегрирани дозволи не се конзистентни и кај некои од нив енергетската ефиканост не
е соодветно третирана.
Во одреден број случај, едноставните подобрувања нема да доведат до
задоволителни резултати и потребни се порадикални промени во производните
процеси и/или опремата. Застарените технологии што се применуваат во некои
компании во Македонија не можат да се доближат до најдобрите расположливи
технологии за енергетска ефикасност. Овие компании ќе треба да се соочат со изборот
меѓу значителни инвестиции во нови и поефикасни технологии или затворање на
своите инсталации.
Најголемиот потенцијал за енергетски заштеди е во рамките на металуршкиот
сектор. Компаниите за производство на метални легури известуваат за многу повисока
потрошувачка на енергија во споредба со модерните производни единци. Навистина,
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енергетската потрошувачка зависи од кавлитетот на суровинските материјали, но
неколку отворени печки коишто сѐ уште работат, дополнително на полузатворените и
на отсуството на поврат на енергија, укажуваат на главната причина за неефикасно
користење на енергијата. Поради големиот инвестициски трошок, повратот на
енергијата се предвидува да почне по 2014 година, додека во меѓувреме ќе се
спроведуваат други активности коишто се главно поврзани со воспоставување на
системи за управување со енергетската ефикасност, како што се дефинирање на
политики за енергетска ефикасност, подобрување на одржувањето, подобрување на
контролниот процес, обука на персоналот, итн.23
Се проценува дека до 2018 година претходно споменатите мерки ќе резултираат
во енергетски заштеди еднакви на 59 ktoe.
Во индустријата за производство на цигли, се проценува дека потенцијал за
годишни заштеди изнесува 1 ktoe, поради лошите тавани, оштетените носачи и
застарениот процес на контрола. Вкупно очекуваните заштеди во минералниот сектор,
кој вклучува и рудници и ископувања, до 2018 година ќе изнесуваат околу 7,9 ktoe.
Табела 1.3.2.1 дава преглед на проценките за енергетски заштеди коишто се очекуваат
како резултат на издавањето интегрирани дозволи. Нето резултатите ќе бидат помали
поради фактот дека допрва треба да се инсталираат одреден број инсталации на
системи за чистење на гас и постројки за третман на отпадни води.
Табела 2.3.2.1 Проценка за енергетските заштеди од издавањето интегрирани
дозволи во периодот 2010 до 2018 година24

Сектор

23

24

Инвестиции

Заштеди

Милиони
евра

ktoe
Тешки
Електричн нафтени
Вкупно а енергија масла
5,40
3,24
1,08

Друго
1,08

Металургија

1,5

Минерална индустрија

1,3

1,30

0,30

0,75

0,25

Храна и пијалоци

0,5

1,50

0,63

0,59

0,28

Текстил и кожа

0,3

0,70

0,28

0,34

0,08

Млечни производи
Вкупно

0,2

0,50

0,33

0,05

0,13

3,8

9,40

4,77

2,81

1,82

Барања за интегрирани дозволи (СИЛМАК, ФЕНИ, Макстил, МЗТ ливница, ФЗЦ 11 Октомври),
Министерство за животна средина и просторно планирање
Основа за проценката: 82 барања за интегрирани дозволи се поднесени до Министерството
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1.3.2.2.

Спроведување на енергетски контроли

Редовните контроли за енергетска ефикасност даваат потенцијал за енергетски
заштеди коишто не би можеле да се идентификуваат на друг начин. Иако се
задолжитени за ИЗКЗ инсталациите, енергетските контроли треба да се прошират и на
други инсталации и треба да бидат субвенционирани за МСП. Иницијалните
енергетски контроли можат да откријат значителни потенцијали за енергетска заштеда
и на долгорочен план тие ќе се користат за да се гарантира дека енергијата се користи
на ефикасен начин.
Енергетските контроли на постројките се сеопфатни евалуации на реалниот
перформанс на системите и опремата од постројките што користат енергија во
споредба со дизајнираниот перформанс или најдобрите практики во индустријата.
Разликата меѓу утврдениот перформанс и „најдобрата практика“ е потенцијал за
заштеда на енергија и на трошок.
Направена е анализа на можните заштеди коишто се директен резултат на
енергетските контроли, како што е незначителното намалување на температурата на
лежиштата, слабата изолација, непотребно висока температура (притисок) на пареата,
итн.
За одреден број мали и средни претпријатија, финансиските бариери за
иницирање енергетска ефикасност се голем проблем. Често тие немаат доволно
средства или сметаат дека нивните енергетски трошоци се мал дел од севкупните
трошоци, па затоа ги занемаруваат. За да се промовира енергетска контрола како
соодветна алатка и показател за можности треба да се воспостави специјален фонд за
енергетска ефикасност наменет за малите и средните претпријатија со цел да се
премостат информациските и финансиските бариери. Европската банка за обнова и
развој (ЕБОР) веќе е присутна со вакви активности во Македонија и тоа преку
програмата TAM/BAS (Ротирачко управување /Бизнис советодатвни услуги).

1.3.2.3.

Комбинирано производство на топлинска и електрична енергија

Комбинираното производство може да заштеди до 30% од енергијата, но
секогаш постои прашањето за потенцијалот за искористување на топлинската енергија
произведена од еден таков систем. Индустријата треба да се поттикне да користи мини
и макро комбинирано производство на топлинска и електрична енергија со кое се
заштедува меѓу 10 и 20%, во зависност од потребата за топлинска енергија.
Во Скопје во употреба е пуштена нова постројка за комбинирано производство
на толинска и електрична енергија со капацитет од 30 MW (КОГЕЛ СЕВЕР), којашто
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се наоѓа во близина на комплексот за челик, метални легури и валање. „Когел Север“
има инсталиран капацитет од 30,4 MW електрична енергија, 7 MW топлинска енергија
во топла вода и дополнителни 19,5 t/h заситена пареа под низок притисок, со што се
обезбедува вкупно 56,9 MW. Бидејќи таа е директно поврзана со компаниите за
производство на челик и метални легури, се очекува процентот на искористување на
топлината да биде многу висок.
Се претпоставува дека само 15 % од произведената енергија се смета за
енергетска заштеда, што е во согласност со Директивата за промоција на комбинирано
производство и предложената методологија за пресметување на заштедите на
примарна енергија (ЗПЕ>10%). Истиот процент од 15% од вкупните финансиски
инвестиции се прифаќаат како инвестиција за реализација на пресметаните енергетски
заштеди.
Исто така, во очекување е да отпочне со производство на енергија и поголема
постројка за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија во
сопственост на ТОПЛИФИКАЦИЈА АД и руската компанија СИНТЕЗ. Таа има
инсталиран капацитет од 235 MWe и 160 MWth. Топлината е наменета за системот за
централно греење во Скопје. Истите услови од случајот на КОГЕЛ СЕВЕР се земени
предвид во пресметката на енергетските заштеди и финансиските инвестиции.

1.3.2.4.

Енергетски карактеристики на нерезиденцијалните објекти

Нерезиденцијалните објекти, особено оние што се дел од производствени
капацитети се големи потрошувачи на енергија за греење. Во некои случаи овие
објекти се затоплуваат со пареа којашто доведува до презатоплување, но и до
значителни загуби на топлината поради кондензираната пареа и генералната
ефикасност на постројката на пареа. Освен тоа, нерезиденцијалните објекти генерално
имаат слаба изолација и се потпираат на расположливоста на енергијата.
Дополнително на вообичаените мерки за енергетска ефикасност на градежните
објекти, како што се соодветна кровна структура, распоредот на прозорци, ѕидната
изолација, малтерисувањето, итн., нерезиденцијалните објекти треба да посветат
поголемо внимание на дизајнот, конструкцијата и функционирањето на системите за
греење, вентилација и климатизирање (HVAC).
1.3.2.5.

Подобрување на перформансите на системите за осветлување

Во Македонија ретко се користат натриумски сијалици со низок и висок
притисок, или другите подобрени извори на светлина за осветлување на надворешниот
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простор. Најголемиот дел од осветлувањето сѐ уште се обезбедува со живини сијалици.
Ретко се користат и автоматските сензори за светла. Треба да се дијазнираат и да се
конструираат нови инсталации за енергетски ефикасно осветлување.
За разлика од резиденцијалните објекти, постоечките индустриски објекти треба
да бидат полесни за да се убедат постепено да го заменат користењето на сијалици со
вжештено влакно и да се користат флуоресцентни или LED сијалици коишто
заштедуваат до 80% од потрошувачката на електрична енергија.
Потенцијалот за енергетска заштеда од подобреното осветлување е многу висок,
но се очекуваат реални заштеди од околу 0,25 ktoe.

1.3.2.6.
Подобрување на перформансите на системите за греење, вентилација и
климатизација
Перформансите на системите за греење, вентилација и климатизација во
нерезиденцијалните објекти треба да се подобрат преку:
·
·
·

унапредување на опремата за согорување на енергенсот;
подобрување на термостатските контроли;
инсталирање на вентилатори коишто ја повратуваат топлината и коишто
разменуваат најмалку 50% од свежиот воздух и испуштениот климатизиран
воздух.

Потенцијалот за заштеда на енергијата на подобрениот систем за греење е доста
голем, но спроведувањето на мерките за енергетски заштеди ќе се одвива бавно, и во
2018 година ќе достигне 0,4 ktoe.

1.3.2.7.

Промена на енергенсот

Поефикасен енергенс треба да се користи секогаш кога тоа е можно.
Природниот гас е најефективен меѓу фосилните енергенси, бидејќи создава најмал
волумен на гас по согорена единица на енергенс, но алтернативните извори на енергија
(обновливи извори на енергија) се уште поефикасни. Во Македонија, природниот гас
сѐ уште не е достапен надвор од главниот град Скопје. Оттука, до 2014 година се
очекуваат заштеди коишто ќе се должат на зголемената употреба на алтернативни
извори на енергија. Зголемена потрошувачка на природeн гас се очекува по 2014
година.
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1.3.2.8.

Механизми за чист развој

Повеќето проекти за МЧР што се во подготвка, како и оние што ќе се спроведат,
се поврзани со енергетски заштеди. Најкарактеристичен е проектот на СИЛМАК кој
има за цел да користи отпадни води за производство на електрична енергија.
Потенцијалот за заштеда е речиси 1% од националниот инсталиран капацитет за
електрична енергија и зависи од времетраењето на неговото користење. Друг голем
проект е системот за греење на новата потисна печка за термичка подготовка во
Макстил во Скопје. Потенцијалот за овој вид проекти е голем и кај другите
индустриски постројки во Македонија, како што се Фени и Скопски легури.

1.3.2.9.

Искористување на отпадната топлина (не е МЧР)

Одреден број мали и средни претпријатија го разгледуваат искористувањето на
нивната отпадна топлина. Примери за тоа се рециркулацијата на водата во кожарите и
користење на топлиот воздух во постројките за печење цигли. Обично тоа се мали
проекти коишто не ги исполнуваат барањата за инвестиции во МЧР.
Вкупниот потенцијал за енергетски заштеди од искористување на отпадната
топлина изнесува околу 8 ktoe:
·
·
·
·

кожари и текстилна индустрија
печење цигли
рефрактори
металургија

0,5 ktoe
2,5
2,0
3,0

Сепак, во 2018 година се очекува ефективна заштеда од само 2,04 ktoe.

1.3.2.10.

Погони со променлива брзина

Уред за меко стартување или уред за спојување со флуид може да биде доволен
за некои мотори што работат со непроменливо оптоварување под услов тие да се
соодветно димензионирани. Сепак, софистицирана контрола е потребна за оние мотори
што работат со променливо оптоварување (вентилатори, пумпи, конвеери, дробилки,
глодалки итн.).
Интелигентните контролери за мотори обезбедуваат динамичка контрола на
моторот во широк опсег на апликации и услови.
Тие динамички ја прилагодуваат електричната енергија на моторот како што се
менува неговото оптоварување. Тие постојано го следат оптоварувањето на моторот и
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го пресметуваат точниот износ на електрична енергија потребен во секое време – со
што се намалува искористената електрична енергија, се зголемува животниот век на
моторот, се намалуваат барањата за одржување и се намалува количеството на
јаглеродиоксид што се произведува.
Енергетските заштеди од примената на интелигентни контролери може да
изнесува 20%, а периодот за поврат на нивната инвестиција обично е помал од две
години. Кај интелигентните контролери постои огромен потенцијал за енергетска
заштеда, но нивната примена ќе се спроведува бавно поради значителните инвестиции
што се потребни. Оттука, целта за заштеда од 3,9 ktoe во 2018 година е прилично тесна
и може да се постигне само доколку се обезбеди соодветна финансиска поддршка.

1.3.2.11.

Снабдување со компримиран воздух

Трошоците за компримиран воздух можат да се намалат до 30 % и тоа преку
соодветен дизајн на капацитетот на компримираниот воздух, подобрена работна
инсталација на цевководот, спроведување на програма за одржување и, на крај, со
набавка на единици за компресија со голема енергетска ефикасност.
Се проценува дека во 2018 година ќе се постигне вкупна заштеда од 0,5 ktoe.
Оваа бројка соодветствува со подобрувањето на околу 30 компресор-системи секоја
година.

1.3.2.12.

Одржување на куќниот ред

Проектите за почисто производство коишто се спроведени досега покажуваат
голем потенцијал за енергетски заштеди со мали или без инвестиции.
Добриот куќен ред вклучува активности како што се следење на загубата на
пареа и компримиран воздух, котли и печки за согорување со нагодување, изолација на
цевководите, замена на деловите каде има загуба на пареа, исклучување на опремата
кога таа не е потребна, како и превентивно одржување на опремата за пренос на
топлина (т.е., разменувачите на топлина) и на пумпите, вентилаторите, мерните уреди,
и контролните системи. Се претпоставува дека со спроведување на добри мерки за
одржување на куќниот ред во индустријата може да се заштедат до 6 ktoe. Најголемиот
дел од заштедите се поврзани со производството и дистрибуцијата на пареа.
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1.3.3. Проценка на вкупните ДЕКПEЕУ енергетски заштеди во индустрискиот
сектор
Проценките за енергетските заштеди во индустрискиот сектор за периодите
2010 – 2012 и 2010 – 2018 се дадени во следните табели. Тие се засноваат на
експертски проценки и меѓународно искуство собрано преку студии за АПЕЕ на
државите-членки на ЕУ. Графичкиот приказ на трендовите на заштеди (изразени во
ktoe/годишно) од енергетска ефикасност во индустрискиот сектор е даден на Слика
1.3.3.1.

Слика 1.3.3.1 Енергетски заштеди што ги генерира индустрискиот сектор

Со предвидените инвестиции во овој сектор, добрите финансиски резултати ја
оправдуваат валидноста на инвестициите (Слика 1.3.3.2). Сите инвестиции спаѓаат во
приватниот сектор.

Слика 1.3.3.2 Предвидена стапка на продирање на инвестициите и реализирани
финансиски ефекти
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Финансиски инвестиции од 73,9 милиони евра до 2018 година овозможуваат
финансиска заштеда од 457 милиони евра со тековните цени на енергијата (Слика
1.3.3.3).

Слика 1.3.3.3 Преглед на финансиските резултати во секторот

Во согласност со барањата од ДЕКПEЕУ, Македонија ќе воспостави систем за
мониторинг и верификација на енергетските заштеди. Учеството на различни мерки за
енергетски заштеди е даден на Слика 1.3.3.4.

Слика 1.3.3.4 Вкупни мерки за заштеда

Учеството на предвидените програми се разликува во зависност од годината на
мониторинг (Табела 1.3.3.1).
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Табела 1.3.3.1. Учество на предвидените програми во енергетските заштеди, за
индустрискиот сектор
Наслов на програмата/мерката
Подобрување на перформансите на
процесите
Спроведување на енергетски контроли
Комбинирано производство на
3 топлинска и електрична енергија
Енергетски карактеристики на
4 нерезиденцијалните објкети
Подобрување на перформансите на
5 системите за осветлување
Подобрување на перформансите на
системите за греење, вентилација и
6 климатизација
7 Промена на енергенсот
8 Механизми за чист развој
9 Искористување на отпадната топлина
10 Погони со променлива брзина
11 Снабдување со компримиран воздух
12 Одржување на куќен ред
Вкупно
1
2

Заштеди ktoe
2012 2018 2020

Заштеди ktoe
2012
2018
2020

6
0,3

5
0,65

5
0,75

14,6%
0,7%

5,5%
0,7%

5,5%
0,8%

25,1

38,6

38,6

61,3%

42,7%

42,4%

0,15

0,35

0,42

0,4%

0,4%

0,5%

0,11

0,25

0,32

0,3%

0,3%

0,4%

0,3
0,4
0,4
0,7%
0,4%
0,6
0,8
0,8
1,5%
0,9%
2,8
26
26
6,8%
28,7%
2,5
8
8
6,1%
8,8%
1
3,9
4,3
2,4%
4,3%
0,1
0,5
0,5
0,2%
0,6%
2
6
6
4,9%
6,6%
40,96 90,45 91,09 100,0% 100,0%

0,4%
0,9%
28,5%
8,8%
4,7%
0,5%
6,6%
100,0%

Индексот на вредноста на заштедната енергија од 1,06 милиони евра го
сочинуваат три вида на енергетски заштеди каде електричната енергија учествува со
61,3 %, тешкото масло со 21,2 % и другите со 17,5%.
Инвестициите зависат од широк спектар на елементи како што се
произведувачот и квалитетот, коишто влијаат врз трошокот, вредноста на заемот,
годишниот број на работни часови што произведуваат енергетски заштеди, трошокот
за одржување, нивото на воведување на новата технологија (задржување на неколку
стари делови), итн., и се движат во рамките на 0,86 до 4,59 мил. €/ktoe.
Во индустрискиот сектор ќе се воведе систем за собирање податоци за
потрошувачката на финална енергија во различни индустриски гранки (раст на
потрошувачката на различни енергии, раст на потрошувачката според намена).
Показателите за енергетска ефикасност во индустрискиот сектор вклучуваат:
интензитет на енергијата (вкупен и меѓу различните индустриски гранки – енергетска
потрошувачка по додадената вредност), прилагодена енергија, индекс за енергетска
ефикасност, единица потрошувачка (челик, алуминиум, хартија, цемент, стакло – по
тон производ), и интензитет на CO2 (по индустриска гранка).
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1.4. ТРАНСПОРТ
Секторот за транспорт е значаен потрошувач на енергија. Во 2006 година,
потрошувачката на енергија во сообраќајниот сектор во Македонија изнесувала 350
ktoe. Оваа потрошувачка (2002-2006 година) изнесува 24-20,6% од вкупната
потрошувачка на финална енергија во Македонија.
Во споредба со 27-те држави-членки на ЕУ, енергетската потрошувачката по
глава на жител во транспортниот сектор е значително помала (Слика 1.4.1). Просекот
за ЕУ-27 е повеќе од 710 ktoe/по глава на жител, а во Македонија тој изнесува 170
ktoe/по глава на жител. Освен тоа, податоците укажуваат на тоа дека додека 27-те земји
на ЕУ покажуваат нагорен тренд на интензитетот на енергетската потрошувачката,
потрошувачката на енергија во транспортниот сектор во Македонија по глава на жител
е релативно стабилна.

Слика 1.4.1. Интензитет на енергетската потрошувачката во транспортниот сектор во
Република Македонија и во ЕУ-2725

Кога станува збор за видот на енергенс што се користи во транспортниот сектор,
енергенсите со најголем удел се нафтени производи (нафта, дизел, керозин, бутан,
итн.). Потрошувачката на електрична енергија од приближно 2 ktoe (24 GWh)26 има
помал удел кој главно го користи железницата за ставање во погон на електричните
мотори на локомотивите.
Бидејќи најголемиот дел (повеќе од 99%) од енергетската потрошувачката во
транспортниот сектор е потрошувачката на нафта и нафтени производи, може да се
забележи дека патничкиот сообраќај има најголем удел (патнички автомобили,
25

26

Извор: IEA eнергетски статистички информации, eлектронска верзија 2008 година и ЕУРОСТАТ Енергија – годишни статистички податоци, 2006 година ЕВРОПСКА КОМИСИЈА – издание од 2008
година
ТРАНСПОРТ И ДРУГИ ВРСКИ, Статистички прегледи бр. 289, 337, 393, 452, 485, 544, Државен
завод за статистика, Скопје.
91

Прв акционен план за енергетска ефикасност на Република Македонија до 2018 година

транспорт со камион, транспорт со патнички автобуси). Оваа доминација на
потрошувачката на нафтени производи во патничкиот сектор е толку голема што, на
пример, од 2002 до 2006 година, 97% од вкупната потрошувачка во транспортниот
сектор ја сочинува патничкиот транспорт.
Според бројот на возила, најголемата група ја сочинуваат возилата што користат
бензин, иако постои очигледен тренд на зголемување на бројот на возила што користат
комбинација од бензин и течен нафтен гас (ТНГ). Во 2006 година, околу 72% од
возилата користеле бензин, 24% користеле дизел горива и околу 4% користеле
комбинација од бензин и ТНГ.
Несразмерноста на различните видови горива што се користат во транспортниот
сектор во однос на бројот на регистрирани возила по вид на гориво може да му се
препише на фактот што возилата со дизел горива се користат поинтензивно, (тоа пред
сè се однесува на комерцијалните возила – автобуси, товарни возила, влечни возила),
т.е. овие возила минуваат повеќе километри по возило и имаат повисока потрошувачка
на единица гориво.
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1.4.1. Опис на поединечни мерки на ПЕЕ во транспортниот сектор
Табела 1.4.1.: Табела со преглед на сите програми и мерки на ПЕЕ во транспортот

Бр.

Наслов на
програмата/
мерката

Категорија

Примена

Целна група/ сектор

-

-

забелешка 1

национално /
регионално/
локално ниво

Удел во ПФЕ

1

2

3

4

5

1.

Обнова на
националниот
возен парк на
друмски возила

2.

Промоција на
одржливи
транспортни
системи во
урбаните средини

2.а

Воведување на Мерки за
трамвај во Скопје информирање

Финансиски
национално
инструменти
ниво
(субвенции, заеми,
пониски даноци)
Мерки за
национално
информирање и
ниво
задолжително
во одбрани
информирање
градови како
пилот проект

Граѓани, компании за
транспорт/
транспортен сектор

Таргетирана акција за ПЕЕ кај
крајната потрошувачка

список

Годишни
енергетски
Статус на
заштеди што се
реализација и
очекуваат во
временска
2012/2018
рамка
година
(ktoe)
забелешка 2

6

7

8

Обезбедување финансиски стимулативни
мерки за побрза обнова на возилата со
подобра економичност на гориво

нова мерка за
ПЕЕ
се разгледува

2,18 /14,11 ktoe

Агенции за транспорт, Обезбедување на поефикасен транспорт во
агенции за
урбаните средини. Промовирање на
нова мерка за
урбанистичко
ефикасни начини за транспорт: (јавен
ПЕЕ
5,02/ 14,93 ktoe
планирање, централни превоз, велосипед) и дестимулирање на
се разгледува
и локални владини
користењето на автомобили (политика за
органи и медиуми.
паркирање, ограничени зони)
локално ниво Граѓани, компании за Оптимизирање на брзината, станиците и нова мерка за Не е вклучена
транспорт/
врските во јавниот превоз
ПЕЕ
во пресметките
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Бр.

Наслов на
програмата/
мерката

Категорија

Примена

Целна група/ сектор

Таргетирана акција за ПЕЕ кај
крајната потрошувачка

транспортен сектор
Обнова на возниот
парк на
2.б
автобусите за
јавен превоз
Воведување на
центар за
2.в
интегрирано
управување со
собраќајот
Промовирање на
поголемо
2.г
користење на
велосипеди
2e

Политика за
паркирање

3.

Стандарди за
квалитетот на

Финансиски
инструменти
(субвенции)
Финансиски
инструменти
(субвенции);
задолжителни
мерки
Мерки за
информирање

Мерки за
информирање и
задолжително
информирање
регулатива

Годишни
енергетски
Статус на
заштеди што се
реализација и
очекуваат во
временска
2012/2018
рамка
година
(ktoe)
се разгледува

локално ниво

Граѓани, компании за
Реализацијата
Обезбедување на поефикасен превоз во
транспорт/
на мерката е во
урбаните средини. Промоција на ефикасни
транспортен сектор
тек и ќе трае до
начини на транспорт.
2013 година.
локално ниво Владата, корисници на
автомобили, граѓани,
Нова мерка за
Обезбедување на поефикасен транспорт во
компании за
ПЕЕ
урбаните средини
транспорт/
Се разгледува
транспортен сектор
национално
Граѓани
Во тек
ниво
Јавна кампања
Започна во
2009 година
регионално
ниво

национално
ниво

Владата, корисници на
автомобили
Одвратување од користење на автомобили
(политика за паркирање, ограничени зони)
Релевантни владини
органи

Развивање европски стандард за квалитет
на горивата и стандарди за поголема

Вклучени во
вредноста на
мерка 2.
Вклучени во
вредноста на
мерка 2.
Вклучени во
вредноста на
мерка 2.

Во тек
Започна во
2009 година

Вклучени во
вредноста на
мерка 2.

нова мерка за
ПЕЕ

2,39/7,54 ktoe
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Бр.

Наслов на
програмата/
мерката

Категорија

Примена

Целна група/ сектор

горива и за
економичност на
горивата
4

5

Мерки за
Денови без
информирање и
автомобили
задолжително
информирање
Промоција на
Мерки за
поголема употреба информирање и
на железницата за
задолжително
меѓуградски
информирање
превоз

Таргетирана акција за ПЕЕ кај
крајната потрошувачка

ефикасност на горивата

национално/
локално ниво

Влада, корисници на
автомобили

национално /
локално ниво

Граѓани

Годишни
енергетски
Статус на
заштеди што се
реализација и
очекуваат во
временска
2012/2018
рамка
година
(ktoe)
се разгледува

Јавна кампања за денови без автомобили

нова мерка за
ПЕЕ
се разгледува

0,39/ 1,05 ktoe

Јавна кампања за користење на превозни
средства што ја заштитуваат животната
средина

нова мерка за
ПЕЕ
се разгледува

2,58/ 6,99
ktoe/год
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1.4.2. Опис на поединечните мерки за ПЕЕ во транспортниот сектор
1.4.2.1.

Обнова на националниот возен парк на друмски возила

Република Македонија има многу стар возен парк на друмски возила. Според
податоците од Државниот завод за статистика27, просечната старост на друмските
возила во Македонија е 13 години (заклучно со 31.12.2005). Значителен дел од
друмските возила имаат мотори кои не се сообразни ниту со ЕВРО 1 стандардот. Затоа,
просечните друмски возила во Македонија имаат лоша ефикасност на горивата и се
големи загадувачи. Како последица на тоа, организирани и добро развиени заложби на
Владата на Република Македонија за промоција и помош за брзо обновување на
возниот парк на друмски возила со фискални мерки ќе имаат огромни ефекти врз
енергетските заштеди и врз намалувањето на загадувањето во секторот за друмски
транспорт.
За да се направи проценка на можните енеретски заштеди од оваа мерка, се
користеа податоците и прогнозите од Стратегијата за развој на енергетиката во
Република Македонија до 2030 година28. Прогнозата ги зема предвид:
· постоечката и идната структура на друмски возила, според видот на гориво и
просечната старост на возилото;
· постоечкиот и идниот просечен број на минати километри годишно, по вид на
возило;
· просечната ефикасност на гориво по вид на возило и по вид на гориво, на
годишно ниво;
· видови на горива земени предвид: бензин, дизел (вклучувајќи и биодизел) и ТНГ.
Табела 1.4.2.1. – Корелација меѓу бројот на возила и потрошувачката

Година

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
27

28

Населени
е
(во
илјади)
2041
2040
2039
2039
2038
2037
2035
2035
2035

Стапка на
сопствено
т на
возила
(возила на
1000
жители)
154
160
170
180
191
202
213
224
235

Вкупен број
на друмски
возила

314314
326065
346453
367396
388894
410944
433207
455588
477968

Годишна потрошувачка
(ktoe/год)
Бензин
125
129
136
142
149
156
162
169
176

Дизел
205
218
236
256
275
296
316
336
356

ТНГ
16
18
20
23
26
28
31
34
37

ВКУПН
О
346
364
392
421
450
480
510
540
570

Пресметано со примена на податоците од Статистичкиот преглед 575: Транспорт, туризам и други
услуги, ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА, ноември 2006 година
Стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија до 2030 година, Скопје 2010
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Во текот на последната деценија бројот на нови патнички автомобили купени на
годишно ниво во Македонија се движи од 7.500 до 15.000, што е приближно 2,5% до
5% од вкупниот број на возила. За споредба, во Словенија, земја со сличен број на
население, стапката на купени нови автомобили на годишно ниво е околу 50.000
автомобили.
Ако мерката за побрза обнова на возниот парк на друмски возила е успешна и се
постигне стапка од 20.000 до 25.000 нови купени возила годишно, тогаш примената на
истиот модел ги дава следниве проценки за енергетски заштеди до 2018 година:
Табела 1.4.2.2. – Корелација меѓу бројот на возила, потрошувачката и заштедите
Годишна потрошувачка
(ktoe/год)
Годин
а
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Бензин
125
129
136
142
149
156
162
169
176

Дизел
205
218
236
256
275
296
316
336
356

ТНГ
16
18
20
23
26
28
31
34
37

Вкупн
о
346
364
392
421
450
480
510
540
570

Годишна потрошувачка
(ktoe/год)
со примена на мерката
Вкуп
Бензин Дизел ТНГ
но
124 204
16
345
128 217
18
362
134 235
20
389
140 254
23
417
147 274
25
446
153 294
28
474
159 314
31
503
165 334
34
532
171 354
34
558

Заштеди по
година
ktoe/год

1,5
2,0
2,8
3,6
4,6
5,6
6,8
7,6
11,6

Вкупно кумулативно: 46,2 или околу 13 % вкупни заштеди до 2018 година.

1.4.2.2. Промоција на одржливи транспортни системи во урбаните средини
Оваа мерка вклучува повеќе акции со цел да се промовираат поодржливи
начини за однесување во транспортот и патувањето. Фактот што во главниот град на
Македонија, Скопје, живее повеќе од четвртина од вкупното население во земјата води
до заклучокот дека енергетските заштеди во урбаниот превоз можат значително да
придонесат во постигнување на целта за енергетски заштеди во транспортниот сектор.

1.4.2.2a: Воведување на трамвај во Скопје
Искуството од другите земји во светот покажува дека железничките системи во
урбаните средини се попривлечни во споредба со автобуските системи. Главната
причина за тоа е високото ниво на услуги (побрзи, посигурни, со поголем капацитет)
што ги нуди овој вид на превоз.
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Затоа, разумно е да се претпостави дека воведувањето на трамвај во Скопје ќе
привлече некои од постоечките корисници на автомобили. Тоа ќе резултира во
одредени енергетски заштеди поради намалената употреба на приватни автомобили за
превоз во урбаните средини.
Според Генералниот урбанистички план на Скопје29, бројот на патувања
годишно во 1998 година изнесувал околу 940.000. 28,4% или околу 266.241 од овие
патувања биле направени со автомобил. За жал, понови податоци нема на располагање,
но постојат индикации дека бројот на патувања со автомобили е поголем од 350.000 на
годишно ниво.
Доколку 10% од овие патувања се прават со трамвај наместо со автомобил,
може да се очекува намалување од 35.000 патувања со автомобил на годишно ниво.
Бидејќи просечната должина на патувањата е 7 km, тоа ќе значи годишно намалување
на километри поминати со автомобил од околу 245.000 km/год или заштеди на гориво
од околу 200 t/год.
Доколку трамвајот се воведе во 2011 година, за период од седум години, до 2018
година, вкупната заштеда ќе изнесува околу 1,081 ktoe енергија.

1.4.2.2б: Обнова на возниот парк на автобуси за јавен превоз
Во моментов, во Скопје во употреба има 500 автобуси за јавен превоз.
Просечната старост на овој возен парк е околу 25 години. Повеќето од моторите на
овие автобуси не се сообразни ниту со ЕВРО 1 стандардот. Според податоците од
Јавното сообраќајно претпријатие „ЈСП Скопје“, просечната потрошувачка на гориво
по автобус е околу 42 l/100 km.
Знаејќи дека вкупните поминати километри изнесуваат околу 30.000.000 km/год,
вкупната потрошувачка на гориво во 2007 година изнесувала околу 12.600 t/год.
Обновата на автобускиот возен парк ќе резултира во подобра економија на
гориво по автобус од околу 28 l/100 km. За период од 9 години (2010 – 2018 година)
износот на енергетските заштеди може да достигне 18 ktoe.
Во Буџетот на Министерството за транспорт и врски реализација на оваа мерка
се издвоени:
· за 2010 година - 4,715 милиони евра (290.000.000 МКД); и
· за 2011 година - 16,260 милиони евра (1.000.010.000 МКД);
додека, согласно донесениот буџет за 2011 година опрделени се индикативни средства:
· за 2012 година - 11,382 милиони евра (700.000.000 МКД ); и
за 2013 година - 14,472 милиони евра (890.000.000 МКД).

1.4.2.2в: Воведување на центар за интегрирано управување со сообраќајот
Градскиот центар на Скопје страда од застој во сообраќајот кој трае не само за
време на часовите на метеж, туку и во текот на целиот ден. Воведувањето на центар за
29

Генерален урбанистички план на Скопје, физичко, урбано, сообраќајно, еколошко планирање во
Македонија, ноември 1999 година
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управување со сообраќајот и интегрирано управување со сообраќајот во реално време
може да придонесат за непречено одвивање на сообраќајот и помало изгубено време и
трошење гориво на семафорите.
Оваа активност ќе вклучи три главни траси низ градскиот центар коишто ќе се
третираат со мерки за управување со сообраќајот.
Бидејќи за Скопје никогаш не е направена студија за квалитетот на сообраќајот,
грубата проценка за потенцијалните енергетски заштеди ќе се заснова на
потенцијалното подобрувањето на просечна ефикасност на горивото по возило 11l/l00
km до 9 l /100 km.
E1 = 2l/100 km * 365 дена * 2,2 km * 50.000 возило/дневно*2 = 160 t/годишно
E2 = 2l/100 km * 365 дена * 2,2 km * 60.000 возило/дневно *2= 200 t/годишно
E3 = 2l/100 km * 365 дена * 2,2 km * 80 000 возило/дневно *2= 260 t/годишно

1.4.2.2г: Промоција на поголемо користење на велосипеди
Слично на ефектот од воведувањето на трамвај, ефектот од поголемото
користење на велосипеди е да се постигне замена на некои од постоечките патувања со
автомобил и други моторни возила со патувања со велосипед.
Имајќи ги предвид резултатите што се постигнати во некои земји (Холандија,
Данска, Белгија), се чини дека целта од 10% намалување на автомобилските патувања
и нивна замена со патувања со велосипед е остварлива.

1.4.2.2д: Политика за паркирање
Политиката за паркирање во централниот дел на Скопје може да помогне во
менувањето на однесувањето на луѓето. Политиката за наплата на паркинг заедно со
ограничувањето на времето за паркирање може да придонесе некои од постоечките
корисници на автомобил да преминат на други поефикасни начини на превоз – јавен
превоз или велосипед.
Политиката за ограничено паркирање е позната како ефективна мерка, но само
доколку строго се применува. Затоа реално може да се очекува намалување на
патувањата со автомобил до 20%. Во овој случај, доколку 20% од овие патувања се
прават со трамвај наместо со автомобил, тогаш може да се очекува намалување од
70.000 патвања со автомобил на годишно ниво. Бидејќи просечната должина на
патувањата е 7 km, тоа ќе значи годишно намалување на километрите поминати со
автомобил од околу 490.000 km/годишно или заштеди на гориво од околу 400
t/годишно.
1.4.2.3. Стандарди за квалитетот на горивата и за економичност на горивата
Оваа мерка се поврзува со првата мерка за обнова на возниот парк. Очекуваните
заштеди ќе бидат резултат на поголемото користење на квалитетно гориво.

99

Прв акционен план за енергетска ефикасност на Република Македонија до 2018 година

Оттука, проценетите енергетски заштеди во периодот од 2010 до 2018 година
изнесуваат 7,54 ktoe/годишно.

1.4.2.4. Денови без автомобили
Промоцијата на денови без автомобил може да помогне во намалувањето на
бројот на возила во текот на овие акции. Оваа мерка треба да се примени на
национално ниво и да се поддржи со национална промоција и маркетинг.
Многу е тешко да се предвиди енергетската заштеда од ваквата мерка, бидејќи
не постојат податоци за бројот на патувањата, ниту за нивната структура, по автомобил
дневно на национално ниво.
Во продолжение следува една прилично груба проценка:
Годишната енергетска потрошувачка во Македонија за 2007 година изнесувала
335 ktoe/годишно или 918 toe/дневно. Тоа соодветствува со околу 9.000.000 km/дневно,
доколку се претпостави просечна потрошувачка од 10 l/100 km.
Со цел да се провери веродостојноста на овие бројки, се пресметуваат
соодветните годишни километри по возило. 9.000.000 km/дневно за возен парк од
300.000 значи околу 30 km/дневно/возило или околу 10.950 km годишно по возило
(вклучувајќи ги и комерцијалните возила), што е доста разумен број.
Доколку во текот на денот без автомобили не се користат 10% од возилата,
тогаш:
300 000 * 0,1 * 30 = 900.000 km/дневно намалување во целата земја
Или заштеди од околу 90 toe/дневно.
Ако во текот на една година се организираат три денови без автомобили, се
добива заштеда од 270 toe или 0.27 ktoe/годишно
За период од седум години = 1,89 ktoe.
Се смета дека до 2018 година реалната вредност на енергетски заштеди би
можела да биде еднаква на 1,05 ktoe.

1.4.2.5. Промоција на поголема употреба на железница за меѓуградски превоз
Во железничкиот систем на Република Македонија потребни се огромни
подобрувања. Инфраструктурата и железничкиот возен парк се многу стари. Неодамна
намален беше обемот на услуги, а се забележа и пад во бројот на патници кои ја
користат железница.
Бидејќи железницата е многу ефикасен начин за превоз, нејзината поголемата
употреба може значително да придонесе во постигнувањето на целта за енергетски
заштеди. Сепак, железничките услуги мора да се подобрат.
И овде, поради недостиг на податоци за националниот број на меѓуградски
патувања, тешко може да се направи проценка на можните заштеди.
Сепак, бидејќи најголем дел од потенцијалните патувања со железница се од и
до Скопје, сообраќајниот збир од автомобили кои влегуваат во Скопје може да даде
претстава за бројот на дневни патувања. Според Државниот завод за статистика,
просечниот годишен дневен сообраќај на источниот влез во Скопје (од Велес,
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Куманово) изнесува 13.745 возила дневно, додека на западниот влез (од Тетово)
изнесува 11.141 возила дневно. Или вкупно околу 24.000 возила дневно.
Во 2018 година можат да се постигнат енергетски заштеди од 6,99 ktoe.
1.4.3. Проценка на вкупните ДЕКПEЕУ енергетски заштеди во транспортниот
сектор
Ќе се воведе систем за собирање податоци за потрошувачката на финална
енергија по различни начини на транспорт. Централните системи за
следење/мониторинг мора да содржат податоци за користењето на возилата, како што
се бројот на возила, видот на возила во возниот парк, староста на возилата,
потрошувачката на гориво, бројот на патници, количината на пренесени стоки, итн.
Инвестициите во овој сектор се интензивни (Слика 1.4.3.1). Финансиските
приходи што ги генерираат заштедите на гориво на новиот автобуски возен парк
(инвестиции од околу 50 милиони евра) не се доволни за да се гарантира краток,
финансиски оправдан период на поврат на инвестицијата. Тоа претставува јавна
потреба, услуга за граѓаните, а во исто време и ја штити животната средина, и може да
го оправда и субвенционирање на трошоците за билети. Во некои градови во ЕУ,
билетите за јавен превоз се бесплатни (Фрајбург, Германија; 3 трамвајски станици во
центарот на Загреб, Хрватска, итн.).

Слика 1.4.3.1 Преглед на финансиските резултати во транспортниот сектор

Енергетските заштеди се во рамките на очекувањата (1.4.3.2). Ако се
реализираат сите мерки и претпоставки, енергетските заштеди можат да бидат 3 пати
поголеми.
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Слика 1.4.3.2 Енергетски заштеди произведени од транспортниот сектор

Несигурноста на просечната цена на новововедените автомобили во возниот
парк, непостоењето на алатки за моделирање на соодветни решенија (МАРКАЛ
моделот за Македонија не го опфаќа транспортниот сектор), отсуството на статистички
податоци за секторот сите проценки за инвестицискиот трошок ги прават нереални и
неверодостојни. Имајќи ја предвид заложбата на Владата за поединечни предложени
мерки, инвестициските трошоци, повратот и перформансот ќе треба поединечно да се
пресметуваат.
Учеството на предвидените програми во енергетските заштеди во
транспортниот сектор се дадени на Табела 1.4.3.1. и зависат од годината на
мониторинг.
Табела 1.4.3.1. Учеството на предвидените програми во енергетските заштеди за
транспортниот сектор
Наслов на програмата/мерката
Обнова на националниот возен парк на
друмски возила
Промоција на одржливи транспортни
системи во урбаните средини
Квалитет на горивата
Денови без автомобили
Промоција на поголемо користење на
железницата за меѓуградски превоз
Вкупно

Заштеди ktoe
2012 2018 2020

Учество во заштедите
2012
2018
2020

2,18

14,11 21,31

17,35%

31,62%

35,24%

5,02

14,93 18,83

39,95%

33,46%

31,13%

2,39

7,54

10,22

19,05%

16,90%

16,89%

0,39

1,05

1,32

3,09%

2,35%

2,18%

2,58

6,99

8,80

20,57%

15,67%

14,55%

12,56 44,62 60,48 100,00% 100,00%

100,00%
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Инвестициите во транспортниот сектор се утврдени во согласност со
инвестициите за нов возен парк на автобуси за јавен превоз. Во тој случај
инвестицијата е многу голема и изнесува 15,43 мил. €/ktoe, но повторно нагласуваме
дека инвестициите во јавниот превоз овозможуваат и други јавни придобивки.
Предвидените инвестиции ќе ги обезбеди Владата.
Вредноста на заштедената енергија е во силна корелација со цените на бензинот
и дизел горивото и е еднаква на 0,98 мил. €/ktoe.
Показателите за ЕЕ во транспортниот сектор вклучуваат: интензитет (вкупно),
индекс на енергетска ефикасност, потрошувачка по единица (по начин на превоз и
гориво, во еквивалентни автомобили), специфична потрошувачка (вклучувајќи и
потрошувачка на гориво кај камионите и автомобилите – вкупен просек на возниот
парк и новите автомобили), емисии на CO2 по начин на превоз (автомобили – вкупен
просек на возниот парк и новите автомобили - камиони, автобус, воздушен сообраќај и
железница).
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2.

ВКУПНА НАЦИОНАЛНА ЦЕЛ

2.1. Утврдување на вкупната национална цел
Во согласност со ДЕКПEЕУ, Република Македонија усвои национална
инцикативна цел за енергетски заштеди од над 9% од потрошувачка на финална
енергија во земјата што треба да се постигне за период од 9 години, до 2018 година
(мошне висока стапка за постоечките услови, во просек 1 % годишно), што значи дека
земјата треба да гарантира енергетски заштеди во износ од над 147,2 ktoe.
Пресметката на националната индикативна цел е направена во согласност со
методологијата дадена во Анекс I од ДЕКПEЕУ 2006/32/EC. Националната цел е
пресметана врз основа на просечната потрошувачка на финална енергија во последните
пет години (Слика 2.1.1) за коишто има податоци и е во согласност со Стратегијата за
развој на енергетиката во Република Македонија до 2030 година. Во случајот на
Република Македонија, овој период е 2002-2006 година. Целта е изразена во апсолутен
износ, изразен во ktoe со цел да биде конзистентна со Стратегијата за развој на
енергетиката. Пресметката е дадена на Табела 2.1.1.
Табела 2.1.1 Пресметка на националната цел за енергетски заштеди
Вкупна потрошувачка на финална енергија во Македонија
(во рамките на ДЕКПEЕУ)
2002

2003

2004

2005

2006

Единица ktoe
Потрошувачка на
финална енергија во
земјата во рамките на
ДЕКПEЕУ

1504

1653

1624

1691

1708

Индустрија

438

508

464

549

577

Транспорт

356

340

346

348

350

Домаќинства

449

490

487

483

498

Комерцијален и
услужен сектор

192

252

225

239

224

Земјоделство/неенергетска употреба

69

63

102

72

59

Просек за период од пет години

1636

Индикативна вредност од 9% енергетски заштеди во 2018 година

147,24

Усвоена цел за енергетска заштеда во 2018 година (12,21%)

199,78

Времена цел за енергетска заштеда во 2012 година (4,04 %)

66,1
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Слика 2.1.1 Вкупна потрошувачка на финална енергија - историски податоци
2.2. Утврдување на националната времена цел
Република Македонија зазема начелен приод кон утврдувањето на времената
цел за првите три години од акциониот план и таа е утвдена во износ од 66,1 ktoe
заштедена енергија до крајот на 2012 година, што претставува 4,04 % (≥ 2%) од
средниот износ на потрошувачка на финална енергија во земјата во рамките на
ДЕКПEЕУ.
Табела 2.2.1 ПФЕ во рамките на ДЕКПEЕУ, користена за утврдување на
националната индикативна цел, изразена во ktoe
година

1
ПФЕ опфатена со ДЕТ
30

2006
Други
енергенси и
енергија

Електрична
енергија

Вкупна
потрошувачка

2

3

4

1153
236

554
262

1708
498

2 Комерцијален и јавен
услужен сектор

126

98

224

3 Индустрија

385

192

577

4 Транспорт

349

-

349

1 Домаќинства

30

Нема инсталации со квоти на емисии (што ги исклучува ДЕТ); потрошувачката во воздушниот
сообраќај и потрошувачката на воените сили се занемарливи.
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5 Земјоделство
6 Не-енергетска употреба

28
29

2
-

30
29

РЕЗУЛТАТ
ПФЕ во рамките на ДЕКПEЕУ
Просечна ПФЕ во рамките на ДЕКПEЕУ (2002-2006
година)
Цел за енергетска заштеда во 2018 година (12,21%)
Цел за енергетска заштеда во 2012 година (4,04%)

1708
1636
199,78
66,1

2.3. Конкретни услови за проценка на националната цел
2.3.1 Макроекономски показатели
И покрај релативно високиот енергетски интензитет на македонската економија
и фактот дека земјата има голем потенцијал за спроведување на мерки за економично
подобрување на енергетската ефикасност, по периодот на стабилизација потрошувачка
на финална енергија во земјата почнува да се зголемува, а со неа и потрошувачката на
примарната енергија (Слика 2.3.1).

Слика 2.3.1 Интензитет на финалната енергија – историски развој
Растот на енергетската потрошувачка во земјата се припишува на:
• Стапката на раст на БДП и зголемените количини на енергетски ресурси
потребни за да се обезбеди истиот;
• Застарените технологии и опрема во секторите со енергетска
потрошувачка од македонската индустрија: симптом на недоволни инвестиции и
несоодветно ниво на енергетско управување;
• Растечка потрошувачка во транспортниот сектор: бавна обнова на
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моторните возила за транспорт на стоки и оние за превоз на патници во јавниот сектор,
природна тенденција на зголемена употреба на приватни автомобили наспроти
нормалните европски нивоа;
• Растечка потрошувачка во резиденцијалниот сектор: тенденција на
зголемен резиденцијален комфор кон постигнување на стандардизираните европски
нивоа.
Карактеристика на последните неколку години е зголемената употреба на течни
горива, која достигна 40% од потрошувачката на финална енергија, а електричната
енергија достигна 32% од потрошувачката на финална енергија (Слика 2.3.2).
Главниот потрошувач на течни горива е моторниот транспортен сектор, како и
болниците, училиштата и други згради од јавниот сектор коишто овој енергенс го
користат за греење. Главниот потрошувач на електична енергија се зградите од јавниот
сектор и приватните станбени згради коишто користат електрична енергија за греење.
Во дефинирањето на приоритетните мерки за подобрување на енергетската
ефикасност, треба да се земе предвид растечкото користење на течни горива и
електрична енергија.

Слика 2.3.2 Потрошувачка на финална енергија во периодот 2002-2006 година
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2.3.2
Потрошувачка на финална енергија по сектори и енергенси во
рамките на ДЕКПEЕУ

Табела-2.3.2.1 Потрошувачка на финална енергија по сектори и енергенси за периодот
од 2002 до 2006 година (ktoe)
Јаглен Електрична Течни Топла
енергија горива вода

Дрво Природе Геотермалн Вкупно
за
н гас
а енергија
огрев
Година 2002

Потрошувачка на
финална енергија во
земјата во рамките на
ДЕКПEЕУ
Индустрија (во
рамките на ДЕКПEЕУ)
Транспорт
Домаќинства
Комерцијален и
услужен сектор
Земјоделство
Не-енергетска
употреба

69

428

686

136

141

32

12

1504

63

115

148

79

1

32

0

438

0

2

354

0

0

0

0

356

3

231

35

40

140

0

0

449

3

78

92

17

0

0

1

192

0

2

19

0

0

0

11

32

0

0

38

0

0

0

0

38

Година 2003
Потрошувачка на
финална енергија во
рамките на ДЕКПEЕУ

138

490

689

127

165

30

12

1651

131

152

132

62

1

30

0

508

0

2

339

0

0

0

0

341

Домаќинства
Комерцијален и
услужен сектор

3

249

38

44

156

0

0

490

4

85

132

21

7

0

2

251

Земјоделство

0

2

15

0

1

0

10

28

Не-енергетска
употреба

0

0

33

0

0

0

0

33

32

10

1624

Индустрија (во
рамките на ДЕКПEЕУ)
Транспорт

Година 2004
Потрошувачка на
финална енрегија во
земјата во рамките на
ДЕКПEЕУ

90

496

707

123

166
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Индустрија (во
рамките на ДЕКПEЕУ)
Транспорт

78

157

134

61

2

32

0

464

0

2

344

0

0

0

0

346

Домаќинства
Комерцијален и
услужен

3

250

39

40

155

0

0

487

9

85

99

22

8

0

2

225

Земјоделство

0

2

48

0

1

0

8

59

Не-енергетска
употреба

0

0

43

0

0

0

0

43

Година 2005
Потрошувачка на
финална енергија во
земјата во рамките на
ДЕКПEЕУ
Индустрија (во
рамките на ДЕКПEЕУ)
Транспорт

109

535

725

127

152

33

9

1691

102

184

163

63

5

32

0

549

0

2

346

0

0

0

0

348

Домаќинства
Комерцијален и
услужен сектор

3

257

40

43

140

0

0

483

4

90

117

21

5

1

1

239

Земјоделство

0

2

24

0

2

0

8

36

Не-енергетска
употреба

0

0

35

0

0

0

0

35

Година 2006
Потрошувачка на
финална енергија во
земјата во рамките на
ДЕКПEЕУ
Индустрија (во
рамките на ДЕКПEЕУ)
Транспорт

117

553

712

119

162

34

9

1708

110

191

183

57

3

33

0

577

0

2

347

0

0

0

0

349

Домаќинства
Комерцијален и
услужен сектор

3

262

41

42

150

0

0

498

4

96

93

20

8

1

1

223

Земјоделство

0

2

19

0

1

0

8

31

Не-енергетска
употреба

0

0

29

0

0

0

0

29
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2.3.3 Распределба на индикативната цел по сектори и различни видови
енергенси и енергија
Табела 2.3.3.1: Распределба на индикативната цел по сектори
Сектори –
крајни
корисници на
енергија

Распределба на
целта до 2012
година

Удели во
целта,
индекс

ktoe

%

Забелешки

Објективна потреба за зголемување на
потрошувачката на енергија во
домаќинствата.
Дополнителен ефект од спроведувањето на
мерките за енергетска ефикасност со
финансиски средства од државниот и од
општинските буџети

Домаќинства

7,63

11,54

Комерцијален и
услужен сектор

4,96

7,50

Индустрија

40,96

61,97

Спроведување на најдобри расположливи
технологии

Транспорт

12,55

18,99

Потреба за намалување на зависноста на
земјата од увоз на течни горива (бензин)

Вкупно

66,10
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2.3.4 Инвестиции и финансиски заштеди од реализацијата на мерките и
активностите
Табела 2.3.4.1 Распределба на инвестиционата одговорност по сектори

Сектор

Буџет на
РМ
(мил. €)

Резиденцијален
Комерцијален
Индустрија
Транспорт
Вкупно

4
24,14
0
54,5
82,64

Инвестициона одговорност
Донатори/
Меѓународни Приватен
Општини
финансиски
сектор
(мил. €)
институции
(мил. €)
(мил. €)
0,7
28,1
150,5
11,97
16,29
42,71
0
0
73,9
0
0
12,67
44,39
267,11

Вкупни
инвестиции до
2018 година
(мил. €)
183,3
95,11
73,9
54,5
406,81
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Табела 2.3.4.2 Продирање на финансиските инвестиции по сектори, изразени во
милиони евра (мил.€/год)
2010 2011 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Резиденцијален
11,1 11,6
12,4
17,2
18,9
19,6
26,2
31,8
34,5
сектор
Комерцијален
6,79 7,84
8,86
10,13 12,32 14,49 12,79 11,83 10,06
и услужен
сектор
Индустриски
23,7
3,7
5,8
20
7
3
2
3,2
5,5
сектор
Транспортен
7
18
24
4,5
1
0
0
0
0
сектор
48,59 41,14 51,06 51,83 39,22 37,09 40,99 46,83 50,06
Вкупно
Кумулативни
инвестиции до
48,59 89,73 140,79 192,62 231,84 268,93 309,92 356,75 406,81
соодветна
година

Табела 2.3.4.3 Распределба на инвестиционата одговорност по години

Година
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Вкупно по
инвеститор:

Буџет на
РМ31
(мил. €)
6,70
20,64
14,31
18,60
6,00
5,00
4,00
3,94
3,45
82,64

Инвестициона одговорност
Донатори/
Меѓународни
Општини
финансиски
(мил. €)
институции
(мил. €)
0,90
5,23
1,03
5,50
1,20
9,68
1,34
13,97
1,70
3,00
1,70
3,00
1,60
1,50
1,60
1,50
1,60
1,01
12,67

44,39

Приватен
сектор
(мил. €)

Вкупно по
години
(мил. €):

35,76
13,97
25,87
17,92
28,52
27,39
33,89
39,79
44,00

48,59
41,14
51,06
51,83
39,22
37,09
40,99
46,83
50,06

267,11

406,81

31

Во Буџетот на Република Македонија, предвиден за реализација на мерките и активностите од овој Акционен
План, земени се во предвид Буџетите на Министерството за економија, Министерството за транспорт и врски,
Министерството за образование и наука, Министерството за здравство, Агенцијата за Енергетика на Република
Македонија. Предвидените средства од Буџетот на Република Македонија, покрај останатите, се однесуваат на
реализацијата и на следните мерки: проекти за социјално домување, обнова на возниот парк на автобусите за јавен
превоз, спроведување на информативни кампањи за енергетска ефикасност, реконструкција на зградите во
образовниот сектор во поглед на енергетската ефикасност, реконструкција на зградите на болниците во поглед на
енергетската ефикасност и други.
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Табела 2.3.4.4 Распределба на финансиски заштеди
Сектор

Финансиски заштеди
според тековни цени на
енергијата (мил. €)

Резиденцијален
Комерцијален и
услужен сектор
Индустриски
сектор
Транспортен сектор
Вкупно

91
82,41

Финансиски заштеди
според
либерализирани
пазарни цени на
енергијата (мил. €)
189
149,5

457

741

204,41
834,82

281
1360,5

2.4. Проценка и следење/мониторинг на енергетските заштеди, во согласност со
ДЕКПEЕУ за периодот од 2010 до 2012
Проценката на енергетските заштеди во 2012 година (вклучувајќи по сектори и
по енергија) мора да се направи врз основа на стандардната методологија што ја
препорачува Европската комисија и е поврзана со списокот на препорачани мерки за
подобрување на енергетската ефикасност. Таа вклучува комбинација од два приоди, и
тоа „одгоре-надолу“ и „оддолу-нагоре“ и мора да се направи врз основа на официјални
статистички податоци. Хармонизираната методологијата треба да се усвои на
национално ниво.
Мониторинг во рамките на овој план ќе се изведува секоја година врз основа на
националните статистички податоци за енергетските биланси. АЕ и Министерството за
економија ќе бидат одговорните органи за мерење и верификација на енергетските
заштеди. Секоја година ќе се изготвуваат извештаи за напредокот и истите ќе се
објават.
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3.

ХОРИЗОНТАЛНИ И МЕЃУСЕКТОРСКИ МЕРКИ

3

Донесување и спроведување на енергетските кодекси
за градежни објекти
Означување и стандарди за енергетски
карактеристики на електрични апарати и опрема
Мерење на енергијата и наплата со информации

4

Програми за енергетски контроли

1
2

Кредитни линии за ЕЕ и ОИЕ; Фонд за енергетска
ефикасност (нов)
6
Повластени тарифи комбинирано производство со
висока ефикасност32
7
Зајакнување на енергетската ефикасност во
образованието; обука
8
Енергетско управување и контрола во комеријалниот
и услужниот сектор
9
Означување и контрола на стандардите за енергетски
карактеристики на котлите за топла вода и системите
за климатизирање
10. Производство на показатели за енергетска ефикасност
на макроекономско ниво и по сектори
11. Воспоставување на информативни центри и
општинска мрежа и спроведување на информативни
кампањи за енергетска ефикасност
5

Транспорт

Индустрија

Комерцијален и
услужен ектор

Мерка

Резиденцијален

3.1. Список и опис на хоризонталните и меѓусекторските мерки за ПЕЕ

ü

ü

ü

ü

ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

3.2. Проценка на хоризонтални мерки
Досега во Република Македонија се воведени голем број нормативни документи
на ЕУ. Тие содржат различни активности и мерки, вклучувајќи и мерки за воведување
на различни стандарди и норми за енергетска ефикасност. Нивниот ефект тешко може
да се процени поради недостигот на расположливи методологии и статистички
32

Забележете дека употребата на комбинирано производство со висока ефикасност во секторите со
крајна потрошувачка, особено во индустријата, се смета за мерка за ПЕЕ.
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информации. Ефектите на мерките и активностите можат да се оценат по развивањето
на соодветни стандарди и методологии.
Реалното забележано зголемување на ПФЕ мора да биде забавено поради
спроведувањето на мерките за ПЕЕ. На краткорочен и на долгорочен план, оваа
зависност може да се прифати како константа: стапката на раст на ПФЕ ќе биде
побавна од стапката на раст на БДП за најмалку 1,5%, земајќи го предвид ефектот на
реструктуирањето на националната економијата, ефектот на претходното воведување
на дел од законодавството на ЕУ и ефектот на автономното зголемување на
енергетската ефикасност.
Независно од високата вредност на интензитетот на енергијата, во овој момент
не е реално да се очекува дека во следните неколку години интензитетот на енергијата
брзо ќе се зголеми. Оваа констатација се заснова на фактот дека некои од секторите во
ПФЕ не произведуваат ДВ (на пример: домаќинствата и приватните автомобили). Овие
сектори може да ги зголемат своите удели во ПФЕ паралелено со зголемувањето на
приватните пригоди и значително да го намалат ефектот од спроведувањето на мерките
за ПЕЕ во другите сектори.
Во овој момент многу е тешко да се оцени потенцијалното влијание на
хоризонталните и меѓусекторските мерки врз енергетските заштеди.
За таа цел ќе се користат показателите за енергетска ефикасност на
макроекономско ниво. Тие вклучуваат: интензитет на примарната енергија (вкупно и
вкупно со климатски корекции), интензитет на финалната енергија (вкупно и вкупно
со климатски корекции), прилагоден интензитет на финалната енергија (со константна
структура, прилагоден на економијата, климата и структурата), индекс на интензитетот
на енергијата и индекс на CO2 (интензитет на CO2, CO2 по глава на жител).
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4.
МЕРКИ ШТО КОНКРЕТНО ГИ НАЛАГА ДИРЕКТИВАТА ЗА
ЕФИКАСНОСТ КАЈ КРАЈНАТА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈАТА И ЗА
ЕНЕРГЕТСКИ УСЛУГИ
Одредбите од Член 5 од ДЕКПEЕУ налагаат јавниот сектор да има улога на
давање пример во постигнувањето на националната цел за енергетски заштеди.
ДЕКПEЕУ посебно налага примена на најмалку две од шестте мерки дадени во Анекс
VI, и тоа во контекст на улогата за давање пример на јавниот сектор. Врз основа на
веќе преземените иницијативи, можностите што ги обезбедува Законот за енергетика и
Правилниците, како и дополнителното законодавство кое е во фаза на подготовка,
најсоодветни мерки за примена во Република Македонија се:
4.1.

Член 5 за мерките за ПЕЕ во јавниот сектор
Јавниот сектор треба да спроведе економични мерки кои ќе генерираат
најголеми енергетски заштеди во најкраток временски период.
Член 5 и Анекс 6(f) од ДЕКПEЕУ за измени и дополнување на
законодавството во областа на енергетска ефикасност на крајна
Наслов
потрошувачка во јавниот сектор и јавните набавки.
Барања за купување или издавање под закуп на енергетски ефикасни
згради или делови од нив или барања за замена или обнова на купени
Соодветни мерки за
или закупени згради или делови од нив со цел да станат по
ПЕЕ
енергетски ефикасни (Енергетски кодекси за градежни објекти и
нивна примена)
Наслов на
законодавството
или регулативата
Датум на
стапување во сила

1.

Законот за енергетика („Службен весник на Република
Македонија“ бр.16/11), член 134

2.

Согласно Законот за енергетика, член 136, предвидено е да се
донесе Правилник за енергетски карактеристики на зградите.

Правилникот за енергетски карактеристики на згради е предвидено
да се донесе до крајот на септември до 01.10.2011.

Член 5 и Анекс 6(a) од ДЕКПEЕУ за измени и дополнувања на
законодавството во областа на енергетска ефикасност на крајна
потрошувачка во јавниот сектор и јавните набавки.
Барања кои се однесуваат на користење финансиски инструменти
за енергетски заштеди, вклучувајќи и склучување договори за
Соодветни мерки за енергетски услуги коишто пропишуваат испорака на мерливи и
однапред дефинирани енергетски заштеди (вклучувајќи и случаи
ПЕЕ
кога јавните администрации оваа одговорност ја дале под договор
за изведба на надворешни субјекти);
Закон за енергетика („Службен весник на Република Македонија“
Наслов на
Наслов
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законодавството
или регулативата
Датум на
стапување во сила

бр.16/11), член 139.
Законот за енергетика е во сила од 18 февруари 2011 година.

Член 5 и Анекс 6(b) од ДЕКПEЕУ за измени и дополнување на
законодавството во областа на енергетска ефикасност на крајна
Наслов
потрошувачка во јавниот сектор и јавните набавки.
Барања за набавка на опрема коишто се засноваат на список со
Соодветни мерки за
спецификации за енергетската ефикасност на производите за
ПЕЕ
различни категории на опрема.
Правилник за барањата за ефикасноста на новите котли за топла
Наслов на
вода кои согоруваат течни или гасни енергенси
законодавството
или регулативата
Датум на
05.02.2007
стапување во сила

Член 5 од ДЕКПEЕУ за мерките за ПЕЕ во јавниот сектор, поврзан
со член 12.1 од ДЕКЗ
Соодветни мерки за Воведени се задолжителни сертификати за згради или градежни
единици кои се изградени, продадени или издадени под закуп како и
ПЕЕ
за згради чија што корисна подна површина е над 500 m2 и кои се
користат од страна на лица од јавниот сектор или се често
посетувани места од јавноста. На издавањето на тие
сертификати им претходат енергетски контроли што
пропишуваат мерки за енергетски заштеди.
1. Законот за енергетика („Службен весник на Република
Наслов на
Македонија“ бр.16/11), член 134
законодавството
2. Согласно член 135, став 5 од Законот за енергетика,
или регулативата
предвидено е да се донесе Правилник за енергетска контрола
3. Согласно член 136, став 8 од Законот за енергетика,
предвидено е да се донесе Правилник за енергетски
карактеристики на зградите.
1. Законот за енергетика: 18.02.2011 година
Датум на
2. Правилник за енергетска контрола: 31.12.2011 година
стапување во сила
3. Правилник за енергетски карактеристики на зградите
01.10.2011 година
Наслов
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4.2. Член 6 кој се однесува на обврските на снабдувачите со енергија и на
операторите на соодветен вид на енергија или природен гас
Член 6.1 од ДЕКПEЕУ со кој се обезбедува клучната улога на
дилерите/трговците со енергија во постигнувањето на
индикативната цел.
Обврски на снабдувачите со енергија и на операторите на
соодветен вид на енергија или природен гас:
- до надлежните органи да достават статистички информации за
нивните крајни потрошувачи;
- на своите крајни корисници да им гарантираат понуда и да
Соодветни мерки за
промовираат енергетски услуги со конкурентни цени;
ПЕЕ
- на своите крајни корисници да им гарантираат расположливост
и да промовираат енергетските контроли со конкурентни цени,
што се спроведуваат на независен начин и / или мерки за
подобрување на енергетската ефикасност;
- да придонесат во фондовите и механизмите за финансирање.
Наслов на
Закон за енергетика („Службен весник на Република Македонија“
законодавството
бр.16/11), член 133, член 135, член 137, член 141, став 5.
или регулативата
Датум на
Законот за енергетика е во сила од февруари 2011 година.
стапување во сила
Наслов

4.3.

Член 7 за расположливоста на информации

Член 7 од ДЕКПEЕУ за транспарентност и широка дисеминација на
информации до соодветните учесници на пазарот за механизмите за
Наслов
ПЕЕ и за усвоените финансиски и правни рамки, со цел да се
постигне националната индикативна цел на енергетски заштеди.
1. Промоција на мерки за ПЕЕ
Соодветни мерки за
2. Зголемување на постечките активности и можната
ПЕЕ
структура на постоечките надлежни органи и организации.
Наслов на
Закон за енергетика („Службен весник на Република Македонија“
законодавството
бр.16/11), член 140 и член 141.
или регулативата
Датум на
Законот за енергетика е во сила од февруари 2011 година.
стапување во сила
Членот 7 пропишува дека информациите што се поврзани со механизмите за
енергетска ефикасност и финансиските/правните рамки треба да бидат транспарентно
и широко дисеминирани до соодветните учесници на пазарот кога овие механизми се
воспоставуваат со цел да се постигне националната индикативна цел за енергетски
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заштеди. Потребни се поголеми заложби за промоција на ефикасноста на енергијата кај
крајната потрошувачка.

4.4. Член 12 за енергетски контроли
Наслов

Член 12(1) од ДЕКПЕЕУ: Енергетски контроли

На сите крајни корисници, вклучително и на домаќинствата,
комерцијалните и малите и средните индустриски потрошувачи да
им се гарантира расположливост на ефикасни шеми за енергетски
Соодветни мерки за
контроли со висок квалитет коишто се дизајнирани за ги
ПЕЕ
идентификуваат потенцијалните мерки за подобрување на
енергетската ефикасност и коишто се спроведени на независен
начин.
1. Закон за енергетика („Службен весник на Република Македонија“
бр.16/11), член 135, член 137 и член 138
2. Согласно Законот за енергетика, член 135, став 5, потребно е да се
Наслов на
донесе Правилник за енергетска контрола, со цел да се воспостават
законодавството
шеми на енергетски контроли за проценка на мерките за
или регулативата
подобрување на енергетската ефиканост и да се утврдат условите и
постапката за овластување на енергетските контролори.
Датум на
стапување во сила

1. Законот за е во сила од февруари 2011 година.
2. Правилникот за енергетски контроли потребно е да се донесе
до 31.12.2011 година.
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5.

ЗАКОНОДАВНИ ПРОМЕНИ ПОВРЗАНИ СО ТРАНСПОНИРАЊЕТО НА
ДИРЕКТИВАТА ЗА ЕФИКАСНОСТ КАЈ КРАЈНАТА ПОТРОШУВАЧКА
НА ЕНЕРГИЈАТА И ЗА ЕНЕРГЕТСКИ УСЛУГИ

Енергетската ефикасност веќе има важна улога во енергетската политика на
Македонија. Една од целите на енергетската политика, дефинирани во „Стратегијата за
развој на енергетиката во Република Македонија до 2030 година“ и во „Стратегијата за
унапредување на енергетска ефикасност во Република Македонија до 2020 година” е да
се подобри вкупната енергетска ефикасност на производство на енергија и на
потрошувачката на финална енергија.
Со цел да се спроведе ДЕКПEЕУ, потребно е да се направат неколку промени во
правосилните или донесување на нови нормативни документи.

Наслов

Потребни измени
и дополнувања

Опис

Наслов

1. Член 10 од ДЕКПEЕУ: Тарифи за енергетска ефикасност и
други регулативи за мрежно поврзани енегетски системи
2. Член 6, став 2 од од Законот за енергетика („Службен весник
на Република Македонија“ бр.16/11)
Потребно е дополнително регулирање на активностите во секторот за
електрична енергија и природен гас, во согласност со Член 10 од
ДЕКПEЕУ кој се однесува на тарифите за ПЕЕ, при што во
согласност со Законот за енергетика, член 22, став 1, алинеа 2 и
алинеа 3, ќе се донесат:
· Правилникот за формирање на цени за регулираните
енергетски дејности во областа на природен гас;
· Правилникот за цени на електрична енергија за снабдувачот во
краен случај; и
· Правилникот за цени на природниот гас за снабдувачот во
краен случај.
Со донесувањето на овие подзаконски акти дополнително ќе се
овозможи отстранување на оние стимулативни мерки во тарифите за
пренос и дистрибуција кои непотребно го зголемуваат обемот на
дистрибуираната и пренесената енергија.
1. Поглавје XI од Законот за енергетика - Eнергетска
Eфикасност;
2. Член 6, точка 3 од ДЕКПEЕУ: Да се обезбедат доволно
стимулативни мерки, еднаква конкурентност и еднаков
третман на учесниците на пазарот како што се ЕСКО,
инсталатери, енергетски советници и енергетски консултанти
за тие независно да понудат и спроведат енергетски услуги,
енергетски контроли и мерки за подобрување на енергетската
ефикасност
119

Прв акционен план за енергетска ефикасност на Република Македонија до 2018 година

Потребни измени
и дополнувања
Опис

Согласно Законот за енергетика, член 135, став 5, ќе се донесе
Правилник за енергетска контрола.
Да се привлечат ЕСКО, инсталатери, енергетски советници и
енергетски консултанти да се вклучат во спроведувањето на
активностите и мерките за ПЕЕ, предвидени со ДЕКПEЕУ.
Поглавје XI од Законот за енергетика - Eнергетска
Eфикасност, член 130, став 6
2. Член 11 од ДЕКПEЕУ: Формирање на Фонд за енергетска
ефикасност
1.

Наслов

Потребни измени
и дополнувања

Во согласност со член 130, став 6 од Законот за енергетика, со закон
може да се основа Фонд за енергетска ефикасност преку кој ќе се
реализира подршката на јавниот и приватниот сектор за
спроведување на обврските за подобрување на енергетската
ефикасност.

Опис

Со формирање на Фонд за енергетска ефикасност ќе овозможи
финансирање на проектите за енергетска ефикасност (вклучително и
студии на пазарот, подготовка на проекти, енергетски контроли),
поддршката за ЕСКО и склучување договори за енергетски услуги,
енергетско управување на општинско ниво, реализација на програми
за субвенционирање и мерки за подобрување на енергетската
ефикасност, спроведување на програми за развивање на јавната свест,
односно промовирање на енергетска ефикасност на различни полиња,
итн., под услови и барања кои ќе одговараат со технолошкоекономските карактеристики на различните категории на проекти за
енергетска ефикасност.

Наслов

Член 12 од ДЕКПEЕУ: Мерки за да се гарантира расположливоста на
ефикасни шеми за енергетска контрола со висок квалитет

Потребни измени
и дополнувања

Согласно Законот за енергетика, член 135, став 5, потребно е да се
донесе Правилник за енергетска контрола.

Опис

Треба да се осигура достапноста на ефикасни и на шеми за енергетски
контроли со висок квалитет кои се кои се дизајнирани за
определување на мерките за подобрување на енергетската ефикасност
и кои се извршуваат на независен начин кон сите крајни
потрошувачи, вклучувајќи домаќинства, комерцијални и мали и
средни индустриски потрошувачи. Поточно, треба да се обезбедат:
-Мерки коишто гарантираат дека постојат доволно стимулативни
мерки, рамноправна конкуренција и еднаков третман на учесниците
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на пазарот (кои не се дистрибутери на енергија, компании за
снабдувачи со енергија на мало, итн.), како што ЕСКО, инсталатори,
енергетски советници и енергетски консултанти, со цел независно да
понудат и да спроведат енергетски услуги, енергетски контроли и
мерки за подобрување на енергетската ефикасност.
-Расположливост на едноставни списоци за проверка на енергетска
ефикасност, упатства, софтвер за потрошувачи со не-комплексни
објекти (на пр., од резиденцијалниот сектор) каде енергетската
контрола има несразмерно високи трошоци.
-Можни програми за субвенционирање или бесплатни енергетски
контроли за мали потрошувачи.
Бр. _____________
______________ 2011 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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Анекс I – Енергетска вредност на избраните енергенси за крајна потрошувачка –
табела на конверзија

Енергенс
1 kg кокс
1 kg камен јаглен
1 kg брикети од лигнит
1 kg мрк јаглен
1 kg лигнит
1 kg хафтени шкрилци
1 kg тресет
1 kg брикети од тресет
1 kg мазут (тешко масло)
1 kg лесно масло за
горење
1 kg бензин
1 kg парафин
1 kg течен нафтен гас
1 kg природен гас (1)
1 kg течен природен гас
1 kg дрво (25 % влажност)
(2)
1 kg пелети/дрвени
брикети
1 kg отпад
1 MJ произведена топлина
1 kWh електрична
енергија

kJ (NCV)
28 500
17 200
30 700
20 000
10 500
21 000
5 600
10 500
8 000
9 000
7 800
13 800
16 000
16 800
40 000

kgoe (NCV)
0,676
0,411
0,733
0,478
0,251
0,502
0,134
0,251
0,191
0,215
0,186
0,330
0,382
0,401
0,955

kWh (NCV)
7,917
4,778 8,528
5,556
2,917 5,833
1,556 2,917
2,222 2,500
2,167 3,833
4,444 4,667
11,111

42 300
44 000
40 000
46 000
47 200
45 190

1,010
1,051
0,955
1,099
1,126
1,079

11,750
12,222
11,111
12,778
13,10
12,553

13 800

0,330

3,833

16 800
7 400
1 000
3 600

10 700

0,401
0,177
0,024
0,086

0,256

4,667
2,056
0,278

2,972

1 (3)

Извор: Еуростат.
(1 ) 93 % метан.
(2 ) Државите-членки можат да применуваат други вредности во зависност од видот на дрвото што најмногу се користи во
соодветната држава-членка.
(3 ) За заштедите на електрична енергија во kWh, државите-членки можат да применат автоматски коефициент од 2,5 кој ја
одразува проценката за 40 % од просечната ефикасност на енергијата произведена во ЕУ во текот на таргетираниот период.
Државите-членки можат да применуваат различен коефициент доколку истиот можат да го оправдаат.
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