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ПРОГРАМА
за енергетска ефикасност на подрачјето на
Општина Ресен за 2013 – 2015 година

Вовед

Република Македонија има ограничени извори на енергија и во иднина сé
повеќе ќе биде зависна од увоз на енергија. Превземањето на мерки за
енергетска ефикасност може да ја ублажи оваа зависност, да го продолжи
траењето на домашните резерви и да и помогне на економијата со намaлување
во трошоците наменети за увоз на енергија чија цена на светскот пазар е со
тенденција на раст.
Поранешните централно – планирани економии сеуште се рангираат како
најниско енергетско-ефикасни во светот. Во транзиционите економии
технологиите за енергетска ефикасност нудат начин за да ја подобрат
економската благосостојба преку намалување на еколошките загадувања
предизвикани од употребата на енергија, вклучително и стакленичките гасови.
Трансферот на вакви технологии во овие земји може да придонесе за
намалување на ризикот од глобалната промена во климата.
Според Стратегијата за Енергетска Ефикасност на Република Македонија,
енергетскиот интензитет на користење на енергија во Македонија, односно
износот на потрошена енергија по единица производ во една економија, е три
пати поголем во споредба со САД и дури десет пати поголем од неколку земји
од Европската Унија по единица економски производ. Причините за ваквите
показатели се повеќекратни, меѓу кои најзначајни се: недоволната и слаба
изолација на објектите во Република Македонија, нередовното оддржување на
енергетските системи во објектите, ниската свест на населението за примена на
мерки за енергетска ефикасност како и генерално навиките за нерационално
трошење на енергија од страна на корисниците.
Потребата од креирање и градење на центри во општините со стручни луѓе
кои ќе ја следат и промовираат енергетската ефикасност преку употреба на
користење на мерки и технологии за енергетска ефикасност ќе придонесе за
заштеда на скапоцената енергија од секаков облик и подобрување на
економијата на општината.
Целта на изготвување на програмата за енергетска ефикасност на општина
Ресен беше двојна:
прво, да се соберат информации за потрошувачката на енергија и податоци за
состојбата на објектите кои ги управува и
второ, да даде препораки за спроведување на проекти за енергетска ефикасност
врз база на идентификувани можности за конзервација / заштеда на енергија и
зголемување на енергетската ефикасност во општината.
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За таа цел реализирана е обука на тимот за енергетска ефикасност во
општината кој е задолжен да следи, развива и се грижи за енергетската
ефикасност во општината, како и развој и градење на информативната база на
податоци којашто претставува прв извор на информации за состојбата на
објектите под раководство на општината и можностите за подобрување на
енергетските системи во истите.
Квалитативните и квантитавните информации се собрани за зградите во
општината и уличното осветлување под општинска одговорност.
Изготвување на Програма за енергетска ефикасност е законска обврска на
секоја општина во Република Македонија дефинирана во Законот за Енергетика.
Имено, според овој закон, политиката на општината за енергетска ефикасност се
утврдува со Програма за унапредување на енергетска ефикасност кој треба да
биде во согласност со државната Стратегија за унапредување на енергетската
ефикасност.
Програмата ја донесува Советот на општината и таа се однесува на три
години.
Градоначалникот изготвува план за реализација на програмата и извештај за
остварување на планот за претходната година и го доставува до Советот на
општината за одобрување односно усвојување.
Во Општина Ресен постои значителен потенцијал за зголемување на
енергетска ефикасност во општинските згради како што се училиштата,
административните згради, детската градинка, домот на културата,
противпожарна заштита и уличното осветление .
Трошоците за енергија заземаат голем дел од буџетот на општината. Со цел
да се намалат трошоците и потрошувачката на енергија и да се подобрат
внатрешните условите на зградите за образование, култура, противпожарна
заштита и општинска администрација од една страна и уличното осветление од
друга страна потребно е истите да се реконструираат, целосно или делумно и во
нив да се применат мерки за енергетска ефикасност.
Главната цел на Програмата за Енергетска Ефикасност во Општина Ресен е да
се намали потрошувачката на енергија во зградите под општинска управа и
уличното осветлување во општината, а со тоа да се подобри економијата во неа.
Освен тоа, се очекува спроведувањето на Програмата за енергетска ефикасност
да влијае на состојбата на општината на следниве начини:
- Обновени енергетски системи и објекти,
- Подобрени санитарни услови и зголемена продуктивност, и
- Зголемена свест за енергетски заштеди кај одговорните лица во општината кои
донесуваат одлуки, извршителите и крајните потрошувачи.
Намалувањето на потрошувачката на енергија исто така позитивно ќе влијае
на животната средина, бидејќи со тоа ќе се намалат штетните емисии од
согорување на фосилни горива.
Општи податоци
Општината Ресен се наоѓа во Преспанската Котлина, во југозападниот дел на
Република Македонија и опфаќа површина од 739 км2. Поделена на копно со
562 км2 и вода со 177 км2, претставува посебна просторна целина, која
географски се простира околу пресекот на 41  северна географска ширина и
21 источна географска должина.
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Подрачјето на општината е утврдено со закон и ги опфаќа подрачјата на
населените места, градот Ресен и селата: Арвати, Асамати, Болно, Брајчино,
Волкодери, Горна Бела Црква, Горно Дупени, Грнчари, Долна Бела Црква,
Долно Дупени, Дрмени, Евла, Езерени, Златари, Избиште, Илино, Јанковец,
Козјак, Коњско, Крани, Кривени, Крушје, Курбиново, Лавци, Лева Река,
Лескоец, Љубојно, Наколец, Отешево, Перово, Петрино, Подмочани,
Покрвеник, Прељубје, Претор, Рајца, Сливница, Сопотско, Стење, Стипона,
Царев Двор, Штрбово и Шурленци. Односно 44 топоними на места, од кои 43 се
рурални, од нив 39 активни, 4 неактивни и една урбанизирана средина.
Во општина Ресен , живеат 16.825 жители.
Климата во општината е умерено – континентална, со медитеранско влијание
преку клисурата Грло на југозапад од Малото Преспанско Езеро и преку
планинскиот превој Превтис на југозападниот дел од Мала Преспа. Тоа
условува топли лета со свежи ноќи и благи зими. Просечната годишна
релативна влажност на воздухот изнесува 64 %.
Поголемиот дел од оваа котлина е под водата на Преспанското Езеро, кое во
одредена мера се јавува како климатски модификатор на својата околина.
Езерото се наоѓа на надморска височина од 850 м, и претставува терморегулатор
за околниот воздух, посебно на температурата на воздухот во зимските месеци и
тоа во декември и јануари.
Просечната годишна температура изнесува 10,2 С, со најтопол месец јули со
просечна месечна температура од 21 С, минимална вредност од 0,3 С во
месец јануари.
Преспанската Котлина се одликува со долготрајно сончево зрачење и
просечната годишна сума изнесува од 1 400 до 2 600 часови.
Според пописот од 2002 година во општина Ресен живеат 16.825 жители од
кои 50,3% женско население, распоредени во 4.847 домаќинства и 8.215
станови, со просечен број на членови во домаќинство 3,5 и просечна населеност
од 23 жители на 1км2.
Според национална структура македонци се 76,07 %, албанци 9,13 %, турци
10,68 %, срби 0,44 %, власи 0,15 %, роми 1,09 и други 2,44 %.
Главни индустриски гранки во општината се: прехранбената индустрија,
текстилната индустрија, метална и електропреработувачката индустрија,
земјоделието и туризмот.
Вкупното економски активно население по Попис 2002 изнесува 6.727
жители, од кои вработени се 4.705 и невработени 2.022 жители. Соодносот на
мажи и жени во вкупната работна сила е следен: од 6.727 - 4.026 или 59,8 % се
мажи, а 2.708 или 40,2 % жени.
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Програма за енергетска ефикасност на Општина Ресен 2013 – 2015 година
Цели на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Ресен
Главната цел на Програмата за Енергетска Ефикасност е да ги намали
трошоците за енергија во општината, пред се во делот на јавни објекти и улично
осветлување. Тоа ќе се постигне со спроведување на проекти за енергетска
ефикасност со цел да се зголеми свеста кај граѓаните од придобивките на
креирањето на локална енергетска политика.
Крајните резултати на програмата треба да резултират со намалување на
енергетските трошоци во општината за 20% до 2015 година.
Општина Ресен има развиено и спроведува стратигија за локален одржлив
развој.
Главни компаративни предности на општината се: комплетирање на
инфраструктурата во сите области, потикнување на малите и средни
претпријатија во општина Ресен и потикнување на развојот на туризмот –
рекреација и спорт.
Визијата на Општина Ресен е да се урбанизира голем дел од општината и да
се изгради нова инфраструктура, а постоечката да се подобри. Спроведувањето
на визијата општината го гледа преку градење на партнерства со владини и
невладини организации, донаторски институции како и активно учество на
локалното население и негов придонес во реализација на проектите во
општината.
Стратешките цели на општината се фокусирани во подобрување на
инфраструктурата и условите во образованието и културата во општината.
Притоа, општината се грижи за подобрување и унапредување на животната
средина и условите на живот на нејзините граѓани, намалување на
невработеноста и развој на локалната економија.
За остварување на поставените цели се предвидуваат партнерства на локалната
самоуправа со приватниот сектор, владините институции за поддршка на
развојот на мали и средни претпријатија и вработувањето, невладини
организации, донаторските програми и инвеститори. Во досегашниот период,
најголеми партнерства на Општина Ресен во спроведување на проекти на
територијата на општината, се направени во Програма за енергетска ефикасност
на општина Ресен 2013 – 2015 година.
Општината ги поседува зградите на основните училишта и средното
училиште, детски градинки, административната општинска зграда во кои е
седиштето на општината и други објекти од културата, спортот,
противпожарната заштита, како и обезбедува услуги за населението, како на
пример одржување на уличното осветлување. Со намалување на
потрошувачката на енергија, а со тоа и трошоците за енергија, се придонесува за
подобрување на услугите и квалитетот на живеење на граѓаните во општината.
Со намалување на трошоците за енергија на основните училишта, детските
градинки и објектите од културата кои што се во сопственост на општината и
услужните дејности на општината, сите граѓани кои живеат во неа ќе имаат
директни придобивки од направените заштеди.
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Со изработката на Програмата за Енергетска Ефикасност на Општината,
Општина Ресен има за цел рационално и ефикасно да ги користи сите видови на
енергија и на тој начин да оствари заштеда во буџетот, преку намалена
потрошувачката на енергија од 20 % до 2015 година.
Методологија
Цел на оваа програма е да собере квантитативни и квалитативни податоци и
врз основа на базата на податоци наменета за општината да направи анализи
чиишто резултати ги сумира во оваа програма. Врз основа на овие резултати и
изработената методологија се идентификуваа начини за бирање на објектите кои
се приоритетни за спроведување на проекти од областа на енергетската
ефикасност, во зависност од потенцијалот за намалување на потрошувачката на
енергија и носење на одлуки како и давање препораки за идни чекори за
зголемување на енергетската ефикасност и заштеда на енергија во општинaта.
Објекти опфатени со базата на податоци во општината
Под управа на Oпштина Ресен има 25 објекти распоредени во шест Сектори
во општината и тоа: администрација, образование, социјални грижи, култура,
спорт, противпожарна територијална единица и општински услуги.
Во следната табела се дадени објектите со локација, грејна површина и
просечен број на корисници во текот на 2011 година.
Сектор: Администрација
Целна група: Административни згради

Грејна
Површина
( m2 )
1057,23
1057,23
1

Корисници

Корисници

Локација
Ресен
Ресен
Ресен
Царев Двор
Подмочани
Љубојно

Грејна
Површина
( m2 )
1000
2700
4000
1300
1053
1018
11071
6

Корисници

Локација
Ресен

Грејна
Површина
( m2 )
900
900
1
Грејна
Површина
( m2 )

Корисници

Локација Име на административната зграда
Ресен
Зграда на Општина Ресен
Вкупно:
Објекти во целната група
Сектор: Образование
Целна група: Училишта
Име на училиште
ОУ„Мите Богоевски“
ОУ„Гоце Делчев“
ОСУ „ Цар Самоил“
ОУ„Браќа Миладиновци“
ОУ„Славејко Арсов“
ОУ„Димитар Влахов“
Вкупно:
Објекти во целната група
Сектор: Социјални грижи
Целна група: Детски градинки
Име на градинка
ОЈУДГ „ 11 Септември “
Вкупно:
Објекти во целната група
Сектор: Култура
Целна група: Библиотека и дом на култура
Локација

Име на библоитека и дом на култура

80
80

578
423
655
170
131
90
2047

82
82

6

Ресен

ОУ Дом на култура „Драги Тозија“
Вкупно:
Објекти во целната група

Сектор: Спорт
Целна група: Спорт
Локација Име на спортски објект
Ресен
Спортска сала
Вкупно:
Објекти во целната група
Сектор: Противпожарна територијална единица
Целна група: Противпожарна заштита
Локација
Ресен

Име на објект
Противпожарен дом
Вкупно:
Објекти во целната група
Сектор: Улично осветлување
Целна група: Улично осветлување

520
520
1

Грејна
Површина
( m2 )
60
6
1
Грејна
Површина
( m2 )
226.6
226.6

20
20

Корисници

100
100

Корисници

18
18

2104 светилки

Придобивки на општината од Програмата
Придобивки од Програмата
За правилно извршување на задачите општината планира да вклучи:
- советници и службеници од општината,
- корисници на услугите од општината,
- снабдувачите со енергија,
- владини организации / министерства,
- донаторски институции / невладини организации,
- надворешни консултанти и приватни претпријатија кои извршуваат
јавни работи,
- финансиски институции,
Активности кои општината планира да ги превземе како потрошувач на
енергија се следни:
- енергетски контроли,
- среднорочни и долгорочни планирања за снабдување со енергија
и големината на побарувачка,
- мерење и следење на потрошувачката на енергија,
Резултатите од овие активности ќе допринесат за:
- финансиски заштеди на општината,
- заштеди на енергија,
- подобро управување со буџетот на општината,
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- намалување на загадувањето на животната средина
- локален одржлив развој,
Придобивки на општината од спроведување на проектите за енергетска
ефикасност во зградите кои се сопственост на општината се:
- финансирање на проектите за енергетска ефикасност преку остварените
заштеди на енергија
- намалување на трошоците за енергија и обезбедување на значајни
социјални и здравствени придобивки,
- подобрување на општинската инфраструктура,
- подобрување на нивото на греење во зградите според Европските норми
- подобрување на здравјето на луѓето и комфорот на живеење или
привремент престој во објекти,
- зачувување на здравјето на децата во училиштата со редукција на
варијациите во греење и подобрување на протокот на воздух во училишните
простории,
Придобивки од спроведување на проекти за енергетска ефикасност кај улично
осветление се:
- намалување на степен на криминал,
- намалување на сообраќајни незгоди во вечерните часови,
- подобрување на квалитетот на живеење во општината,
Тимот за енергетска ефикасност во општината работи на спроведување на
проекти коишто придонесуваат за намалување на неефикасното користење на
енергија и притоа постигнување на помала потрошувачка на енергија и
намалување на загадувањето на животната средина во општината.
Правна рамка
За исполнување на Програмата и целите за енергетска ефикасност во
Општина Ресен потребно е да се почитуваат законските начела и прописи во
Република Македонија. Во прилог – Анекс 2 се наведени законите кои директно
или индиректно се однесуваат на енергетската ефикасност, како што се Законот
за Енергетика, Законот за Градење, Законот за Локална Самоуправа, Законот за
Животна Средина, Законот за Акредитација и други.
Сегашна состојба
Производство и снабдување со енергија
Општина Ресен не располага со енергетски извори. Снабдувањето со
електрична енергија во Oпштина Ресен се врши од електро енергетскиот систем
на РМ со 110 KV водови преку Битола и Охрид. Главната трафостаница е
сместена во индустрискиот дел на градот. На теритиријата на Општина Ресен
постојат 159 среднонапонски станици, од кои 90 се во сопственост на локалниот
електродистрибутивен систем, а останатите во сопственост на физички и правни
лица.
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Дистрибутивната мрежа во општината ја одржува и експлоатира ЕВН – Ресен
со свои стручни екипи воглавно целата општина е снабдена со стабилен напон
од електроенергетската мрежа.
Општината е целосно електрифицирана и перманентно се одржува квалитетот
на мрежата како на високо напонската така и на ниско напонската мрежа, се со
цел да има квалитетно снабдување на населението со електрична енергија.
И покрај тоа што преспанската котлина се одликува со долготрајно сончево
зрачење, што е предуслов за користење на соларната енергија, овој вид на
дополнителен енергетски извор сеуште не е доволно застапен и искористен.
Во рамките на општината не постои поголем извор за производство на
електрична енергија. Општината Ресен, како правен субјект, не е производител
на енергија.
За снабдување со топлинска енергија за општинските објекти се користи
нафта за греење и дрва, а во одредени случаи и електрична енергија.
Бариери за развој на енергетската ефикасност:
Институционални бариери
Општинската управа е нова ( по децентрализацијата ) и во принцип има
недоволен број на вработени во поглед на зголемените обврски,
Вработените во општината имаат премалку време / средства за да можат
целосно да се занимаваат со енергетска ефикасност во општинските згради,
Постои недоволно познавање за развој и спроведување на проекти за
енергетска ефикасност.
Повеќе се потенцираат краткорочни активности, а не долгорочно планирање
на активности за енергетска ефикасност.
Правни / Финансиски бариери
Тешко се изнаоѓаат надворешни фондови за потребите на енергетска
ефикасност;
Високите каматни стапки ( 10 %-15 % ) ги отежнуваат инвестициите за
обнова и за примена на мерки за енергетска ефикасност во случај да општината
добие можност да аплицира за кредити во блиска иднина,
Во рамките на активностите во општината, акцентот се става на тоа како да се
надминат пречките за да се подобри енергетската ефикасност во општината.
База на податоци и извор на информации
Спроведување на политиката за енергетска ефикасност не е возможна без
вистински податоци за правење на процени и анализи врз основа на кои може да
се донесуваат одлуки. Значајните трошоци за енергија кои се покриваат од
општинскиот буџет предизвикаа големиот интерес за добивање и градење на
информативна база на податоци за средните и основните училишта, детските
градинки, административните, услужни и културни објекти и уличното
осветление кое е во надлежност на општината.
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Постоењето на база на податоци и нејзино градење со информации за
потрошувачката на енергија во објектите на општината и уличното осветление е
најдобар извор на информации. Врз основа на добро изградена база на податоци
може лесно, ефикасно и во секој момент да се направат различни видови на
анализи и да се следат промените на потрошувачката на енергија во објектите
во општината.
Со цел за изработка на програмата за енергетска ефикасност на Општина
Ресен, беше формиран тим за енергетска ефикасност на општината и истиот
беше обучен за работа со базата на податоци и одговорен за внесување на
податоците во неа. Во базата се опфатени административните згради, основни и
средни училишта, детска градинка, дом на култура, противпожарна заштита и
уличното осветлување на територијата на целата општина.
Како влезни податоци се користени: потрошувачката на електрична и
топлинска енергија, потрошувачката на вода, површината на објектот, бројот на
лица што го користат објектот, режимот на користење на објектот, типот на
градба и годината на изградба на објектот и други.
Собраните податоци се собрани и внесени во базата на податоци која е во
владение на општинскиот тим за енергетска ефикасност одговорен за нејзино
оддржување и ажурирање.
Базата на податоци содржи информации за сите објекти во сопственост и
управување на општината. Во период од неколку месеци во базата се внесени
релевантни податоци на потрошувачка на енергија на објектите групирани по
сектори, тип на потрошувачка и трошоци на годишно ниво, број на ученици,
старост и состојба на објектите и други информации. Овие информации се
добиени од општината во соработка со одговорните лица од секој општински
објект чија потрошувачка на енергија е финансирана од општинскиот буџет.
Податоците се поделени во две групи:
- Стандардни податоци за објектите кои што вклучуваат податоци за нивната
состојба, карактеристики на градба, инсталирана моќност и начин на
снабдување со енергија. Овие податоци во најголем дел се од траен карактер.
- Променливи
податоци
кои што се однесуваат на промените на
потрошувачка на енергија за секоја измината година и соодветните трошоци за
потрошена енергија. Овие податоци се пополнуваат на секои три месеци или
доколку такви податоци не се расположливи тогаш податоците се внесуваат на
годишно ниво.
Базата на податоци е значајна алатка во неа се собираат податоците во
одредени форми за регистрација, каде се внесуваат техничките податоци за
објектите како и податоци за потрошувачка на енергија и технички податоци за
состојбата на системите. Базата на податоци овозможува на општината да ги
чува податоците и да има преглед над потрошувачката на енергија и трошоците
на секторите ( одделите ) и целните групи ( типовите на објекти ), да подготви
статистики и да ја анализира состојбата. Базата на податоци се користи за да се
даде приоритет на зградите во однос на спроведување на мерки за енергетска
ефикасност ( заштеди на енергија со постигнување на стандардно комфорно
ниво ) и развој на проекти за енергетска ефикасност.
Целта на користење на базата на податоци е да се направат анализи со кои ќе
се оцени ефикасноста на користење на енергија во објектите под надлежност на
општината, како и оценка за исплатливоста за инвестирање во нив и
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придобивките од спроведување на мерки за енергетска ефикасност во однос на
енергетските заштеди.
Објекти и потрошена енергија во општината
Прегледот на згради вклучува 25 објекти на ниво на општина за кои се
добиени податоци и објекти кои се под општинска управа. Сите предметни
објекти покриваат грејна површина од 16429 m2. Годишната вкупна
потрошувачка на енергија на сите општински згради во шесте сектори
( администрација, образование, култура, спорт и општински услуги ) во
2011 година изнесува 108.8 тони нафта, 355 м3 дрво и 172215 kWh ел. енергија
или вкупно 10.308.158 денари.
За седмиот сектор за улично осветлување на територијата на цела општина
вкупната потрошувачка на ел. енергија изнесува 6.864.688 денари.
Сумарниот преглед за трошоците на енергија ( електрична и топлинска ) за
општинскиот имот во 2011 година е прикажани во следните табели
Годишната вкупна потрошувачка на енергија за затоплување
Сектор

Грејна
Површи
на

Вид на Годишна
гориво потрошув
ачка
на
енергија

Просечна
специфична
потрошувач
ка
на енергија

Вкупно
трошоци за
затоплување

Администрација
Образование
Основни училишта
Мите Богоевски

1057 м2

Нафта

14.8 тони

13.99 литри/м2

865.948 ден

2300 м2

Гоце Делчев

2682 м2

Браќа
Миладиновци
Славејко Арсов
Димитар Влахов

1260 м2

Нафта
Дрва
Нафта
Дрва
Дрва

40 тони
42 м3
25 тони
12 м3
120 м3

17.39 литри/м2
0.02 м3 /м2
9.31 литри/м2
0.004 м3 /м2
0.095 м3 /м2

2.340.400 ден
109.200 ден
1.462.750ден
31.250 ден.
312.000 ден

Дрва
Нафта
Дрва

2.2

Средно училиште

4600 м2

85 м3
12 тони
56 м3
42 тони

0.05 м3 /м2
8.74 литри/м2
0.04 м3 /м2
9.13 литри/м2

221.000 ден
702.120 ден
154.600 ден.
2.457.420 ден

2.3
3.
4.
5.

Детска Градинка
Култура
Спорт
ТППЕ

850 м2
300 м2
60 м2
226 м2

Нафта
Дрва
Струја
Струја

17 тони
40 м3
2232 kWh
56969 kWh

20 литри/м2
0.13 м3 /м2
37.2 kWh/м2
252 kWh/м2

994.670 ден
104.000 ден
17.857 ден
534.943 ден

Вкупно

16429 м2

/

108,8 тони
нафта
355 м3 дрва
2288,9 kWh
ел. енергија

78,56 литри / м2
0.339 м3 /м2
289,2 kWh / m2

10.308.158 ден

1.
2.
2.1

1721 м2
1373 м2
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Годишна потрошувачка на електрична енергија
по Сектори
Сектор

1.
2.
2.1

2.2
2.3
3.
4.
5.

Годишна
потрошувачк
а на ел.
енергија

Администрација
Образование
Основни училишта
Мите Богоевски
Гоце Делчев
Браќа
Миладиновци
Славејко Арсов
Димитар Влахов
Средно училиште
Детска Градинка
Култура
Спорт
ТППЕ
Вкупно

Вкупно
трошоци за
ел.енергија

34736 kWh

329.994 ден

5646 kWh
4042 kWh
3778 kWh

56.637 ден
38.399 ден
35.891ден

5325 kWh
5189 kWh
28400 kWh
15157 kWh
3289 kWh
9684 kWh
56969 kWh

50.587 ден
49.295 ден
255.600 ден
139.907 ден
31.245 ден
91.998 ден
534.943 ден

172215 kWh

1.614.496 ден

Годишна потрошувачка на електрична енергија за
улично осветлување
Месец

Јануари
Фебруари
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

Година

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Вкупно:

Основица за потрошена ел.енергија
и
моќност
638.717 ден
488,445 ден
521.916 ден
442.486 ден
545.578 ден
347.720 ден
403.768 ден
567.156 ден
645.447 ден
722.879 ден
748.798 ден
791.768 ден
6.864.688 ден
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Преглед на моменталната состојба на уличното осветлување
Тип на светилки
Hg 125W
Hg 250W
Вкупно

Количина
2000
104
2104

Приказ на идеална состојба кога сите 2104 сијалични места би биле
функционални
Тип на светилки

Hg 125W
Hg 250W
Вкупно

Дневна
потрошувачка
(kWh)
2738 kWh
285 kWh
3023 kWh

Годишна
потрошувачка
(kWh)
999.370 kWh
104.025 kWh
1.103.395 kWh

Годишна
потрошувачка
(денари)
9.923.744
1.032.968
10.956.712

Основни проценки
Општината Ресен има потенцијал за енергетска ефикасност. Воедно, со
зголемување на цените на енергенсите на локалниот и регионален пазар,
потрошувачката на енергија во наредниот период во финансиски средства во
споредба со сегашното ниво се очекува да расте со стапка од 5%-15% на
годишно ниво. Овој раст на потрошувачка може да се намали со воведување на
мерки за енергетска .
Препораки за спроведување на програма за енергетска ефикасност на
уличното осветление во општината
Бидејќи голем дел од изворите на светлина во постојните инсталации за
улично осветление во општина Ресен се релативно енергетски неефикасни,
најголеми заштеди во нив можат да се постигнат со замена на живините
сијалици со висок притисок ( ЖСВП ) со натриумови сијалици со висок
притисок ( НСВП ) или со компактни флуоресцентни сијалици ( КФС ). Покрај
подобрата енергетска и светлосна ефикасност, денешниот развој на светлосни
извори овозможува на пазарот да се нудат НСВП и КФС со се поголем животен
век.
Зависно од висината на потребните инвестиции можни се три групи на
активности на овој план:
Во првата група, постојните ЖСВП можат да се заменат со специјални
таканаречени „ заменски “ НСВП ( КФС ). За оваа активност се потребни
најмали инвестиции, но и заштедите не електрична енергија, односно
намалувањето на трошоците за потрошената електрична енергија се скромни.
Во втората група, постојните ЖСВП можат да бидат заменети со стандардни
НСВП ( КФС ), вклучително и соодветниот контролен уред и игнитор.
На крајот, во третата група спаѓаат зафатите со најголеми инвестициони
вложувања, при што треба да се заменат не само изворите на светлина
( сијалиците ), туку и самите светилки. Ваквите зафати даваат и можности за
најголеми заштеди.
Во Општина Ресен се планира на местата каде постојните светилки се во
добра состојба, изборот треба да се направи меѓу првите две опции, каде се
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потребни релативно мали инвестициони вложувања, додека на местата каде
светилките се во лоша состојба ( стари, дотраени или нефункционални ) се
предлага спроведување на третата група т.е. комплетна замена на светилки и
сијалици.
Динамиката на замена на старите со нови светилки е утврдена во годишната
програма за улично осветлување на Општина Ресен и истата се изведува
согласно буџетските можности со интервенции по места и по потреба, зацртана
динамика на промена со нови сјалици поради економската ситуација во која што
се наоѓа Општина Ресен неможе да се воспостави.
Транспорт, состојба на возила и потрошувачка
Општина Ресен располага со 4 патнички возила во лична сопственост од кои 3
се во возна состојба, додека ТППЕ Ресен има 4 возила од кои 1 патничко и 3
камиони. Вкупната сума за потрошено гориво за сите возила изнесува 1.200.000
денари ( нафта и бензин ).
ЈКП Ресен има возен парк од 8 возила ( 3 патнички и 5 камиони ) и за истите
сумата на потрошени средства за нафта изнесува 1.955.110 денари ( нафта и
бензин).
Планот за набавка на нови возила се донесува согласно буџетските можности
и потребата за проширување на возниот парк.
Деновите без возење – за општинските возила ( без возилата од ТППЕ Ресен )
и ЈКП Ресен се деновите од викендите ( сабота и недела ), денови за велосипеди
се промовираат согласно спортските програми и настани на републичко ниво.
Предизвици за спроведување на мерки за енергетска ефикасност во
општината
Генералниот заклучок со оваа програма е дека има многу можности во
општината за спроведување на мерки за енергетска ефикасност, која таа може
да ги реализира со помош на соодветните алатки ( развиената база на податоци )
и обучениот тим. Тоа гарантира ефикасно и успешно спроведување на
иницијативите и проектите од оваа област.
Главните насоки за општината како да ги надмине предизвиците пред себе во
однос на ефикасно спроведување на активностите од оваа програма, се
поделени во три категории:
Активности за зголемување на пристап до капитал:
- Зголемување на свеста / креирање на кампања за подобрување на условите на
учење на децата во основните училишта, со цел создавање на фонд за
доброволно учество во рамките на овие објекти каде семејствата на децата ќе
помогнат финансиски или со работа во спроведување на мерки за реновирање
на училиштата и градинките.
- Анимирање на донаторските институции и владините тела за инвестирање во
проекти коишто имаат за цел подобрување на сеопштата состојба во
општинските згради, со што посредно ќе помогнат на локалното население.
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- Во рамките на општинскиот буџет, Градоначалникот и општинскиот Совет да
предвидат средства коишто ќе бидат наменети за спроведување на мерки за
енергетска ефикасност во општината според приоритетите и методологијата за
избор предвидени со оваа програма.
- Создавање на партнерство со локалните фирми во општината, коишто би
допринеле со свои доброволни средства како придонес за локалната заедница,
иницијативата може да се спроведе со креирање на фонд за доброволно учество
на локалните фирми.
- Анимирање на локалните и регионални банки за кредитирање на
профитабилни проекти за енергетска ефикасност во општината кои би се
спроведувале во заеднички проекти со банките по задоволување на барањата од
страна на кредиторите преку изработка на бизнис планови и обезбедување на
гаранции.
- Општината треба да работи на изготвување на основни програми за
одржување и работење на енергетските системи за топлинска и електрична
енергија заедно со персоналот во објектите (основните училишта).
Преку базата за податоци, општината треба постојано да ги следи, сугерира и
укажува на аномалиите и истите кога е потребно ги отстрани.
- Општината јасно да ги потврди одговорностите и задачите на луѓето од
општината кои се обучени и задолжени за спроведување на активностите за
енергетска ефикасност на општинските згради дадени во оваа програма.
Тоа ќе допринесе за добро и ефикасно спроведување на програмата за
енергетска ефикасност во општината.
Зголемување на свеста ( идентификација / пренесување на најдобри практики
и споредба на основа на податоци ).
Идентификација и пренесување на најдобри практики
- Општината, во соработка со ЗЕЛС, Министерството за локална самоуправа и
Министерството за образование, како и невладини организации и странски
донаторски институции, за да ја идентификуваат и зголемат свеста на
населението за поефикасно користење на енергетските системи и извори преку
презентација на позитивни примери и локални иницијативи. Оваа иницијатива
може да се спроведе преку организирање на кампања за енергетска ефикасност
која би вклучила изработка и делење на летоци и организирање на емисии за
енергетска ефикасност во општините.

Креирање на алатки за споредба
- Преку постојано надгледување и полнење на изработената база на податоци
со нови информации од објектите коишто се под владение на општината и
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правење на анализи, ќе може да се следи развојот на потрошувачката на
енергија како и други промени. Притоа, резултатите од мерењето и анализите
потребно е да бидат достапни за јавноста.
Целосно користење на можностите на локалната самоуправа
Општината е потребно постојано да се ангажира за создавање и следење на
проекти за енергетска ефикасност и да развие Акциони планови за енергетска
ефикасност секоја година. На почеток на секоја година е потребно да се
сумираат резултатите од претходната година и да се увидат сите успеси/
неуспеси во спроведување на мерките за енергетска ефикасност во рамките на
расположливите средства и спроведени активности од страна на општината и
нејзините учесници.
Цели и проиритети
Долгорочни цели на општината
Општината Ресен, како доминантно урбанизирана општина со развиена
инфраструктура, се стреми кон што поекономично и поефикасно користење на
енергијата. Исто така, општината се фокусира кон задоволување на еколошките
аспекти, што подразбира намалување на емисиите на штетни стакленички
гасови во атмосферата. Долгорочните цели на општината се:
До 2020 година да се намали просечната потрошувачка на енергија
( kWh/m2 ) за 20 %,
До 2020 година да се намали делот за енергија во општинските инвестиции за
25 %,
Подобрување на внатрешните услови до стандардно ниво на удобност во 80%
од основните училишта и детски градинки во надлежност на општината,
Да се замени целосното јавно осветление во општината со нови светилки со
што потрошувачката ќе се намали на половина од сегашната,
Да се намалат нивото на CO2 емисии во атмосферата за 30 % во споредба со
сегашното ниво,
Да се намали бројот на здравствени проблеми поврзани со внатрешната клима
во училишните згради и детските градинки.
Брза идентификација и обнова на проблематичните системи во основните
училишта и детските градинки со висока потрошувачка на енергија во
основните училишта и детските градинки.
Стратегија на општината е дека горенаведените цели ќе ги постигне преку:
Понатамошно функционирање и работење на тимот за енергетска ефикасност
во одржување на базата на податоци,
Основање на фонд за финансирање и реализација на проекти за зголемување
на енергетска ефикасност во училиштата и јавното осветление,
Идентификација и изнаоѓање на нови донатори,
Идентификација и користење на нови извори на енергија.
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Истовремено, за да се остварат горните долгорочни цели, општината има цел
да промовира и работи на:
Создавање на свест преку ширење на добри практики,
Промоција на социјалната свест за потреба за создавање на одржлив развој,
Градење на партнерства коишто вклучуваат јавен сектор, потрошувачи и
енергетски фирми,
Општината знае дека овие цели се амбициозни, но нивното постигнување е
императив за општината во нејзината идна работа.
Среднорочни цели на општината
Среднорочните цели кои се опфатени со МЕЕП се однесуваат на развојот на
општината во областа на енергетска ефикасност во општината, во периодот
2012 – 2015 година.
Поставените цели за овој период се следни:
До 2015 година да се намали просечната потрошувачка на енергија
( kWh/m2 ) за 20 %,
До 2015 година да се намали делот за енергија во општинскиот буџет за 20 %,
Подобрување на внатрешните услови до стандардно ниво на удобност во 30%
од зградите во надлежност на општината,
Да се заменат најмалку 60 % од светилките за улично осветление,
Да се намали штетната емисија за 10 % од сегашната,
Стратегија на општината за постигнување на овие цели е:
Формирање на одделение за енергетска ефикасност,
Ажурирање на базата на податоци за енергетска ефикасност,
Планирање на дел од буџетот предвиден за трошоци за енергетска
ефикасност,
Краткорочни цели на општината
Целите во акциониот план за енергетска ефикасност за 2012 година се следни:
Продолжување на работењето на тимот за енергетска ефикасност,
Спроведување на најмалку два проекта за намалување на потрошувачката на
енергија,
Спроведување на енергетска анализа на најмалку 2 општински згради,
Изработка на судија за енергетска ефикасност во уличното осветлување.
Намалување на специфичната потрошувачка на енергија по m2 за 5 % во
зградите под управа на Општина Ресен,
Општи мерки за енергетска ефикасност во зградите на општина Ресен
Систем Препорака
Систем за греење, вентилација и ладење:
Да се проверат сите инсталации во системот и донесат на максимум ниво на
ефикасност, да се обезбедат, испитаат, каде е потребно да се инсталираат
контролни системи, термостати за регулирање на топлинската енергија, да се
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развие основен протокол за одржување и да се обучат / информираат луѓето кои
управуваат со системите за начинот на управување и одржување на системите за
греење, вентилација и ладење. Проверка на цевниот систем и подстаници, да се
намали времето на греење и да се користи само тогаш е потребно, да се исклучи
греењето за време на викендите.
Осветлување во зградите:
Да се спроведе проверка на осветлувањето во просториите, доколку е
економски оправдано и во корист на децата ( зголемување на осветлувањето во
просториите ) да се употреби ефикасен систем на осветлување ( на пример
ефикасно флуоресцентно осветлување ), да се инсталираат сензори за контрола
на осветлувањето во зависност од користењето / употреба на осветлување по
групи, и слично.
Прозори :
Да се провери состојбата на прозорите во сите простории. Доколку се
оштетени и стари, да се поправат или доколку е финансиски можно да се
заменат со прозори со термопан стакло.
Изолација:
Потребно е да провери изолацијата на фасадата, подот и кровот и каде е
потребно да се планира инсталирање на изолација.
Пумпи:
Проверка на пумпите за греење и снабдување со вода и анализирање на
мотирите поголеми од 0,5 kW дали се соодветно избрани и од аспект на
ефикасност, и нивна замена каде е потребно.
Канцелариска опрема:
Купување на опрема и материјали кои што имаат ниска
и производи ,, разумна ,, потрошувачка на енергија и кои што не ја загадуваат
животната средина.
Нови технологии:
Поддршка за имплементација на нови технологии на енергетски системи.
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АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД

Проект/ Активност

Цел

1.Изработка на студија
за енергетска
ефикасност на
објектите под управа
на Општина Ресен.

Добивање на реална
слика за
моменталната
состојба на
објектите под
управа на Општина
Ресен и можностите
за заштеда на
енергија во истите.
Добивање на реална
слика за
моменталната
состојба на
системот за улично
осветлување на
Општина Ресен и
можностите за
заштеда на енергија.
Добивање на точни
податоци за
потрошувачката на
електрична
енергија, поголема
контрола и побрзо
лоцирање на дефект
на системот за
улично осветлување

2.Изработка на студија
за енергетска
ефикасност на
уличното осветлување
на Општина Ресен

3.Изработка на студија
и проект за
издвојување на
командите за улично
осветлување од
трафостаниците на
ЕВН

Финансирано
од

Партнери

Корисник

Проценета
инвестиција
(денари)
38.000

Време на
реализаци
ја
2013

-Општина
Ресен
-Донаторски
организации
-Агенција за
енергетика

Партнери
стручни од
областа

Општина
Ресен

-Општина
Ресен
-Донаторски
организации
-Агенција за
енергетика

Партнери
стручни од
областа

-Општина
Ресен
-Донаторски
организации
-Агенција за
енергетика

Партнери
стручни од
областа

Резултати

Општина
Ресен

56.000

2013

Добивање на реална
слика за моменталната
состојба на системот за
улично осветлување на
Општина Ресен и
можностите за заштеда
на енергија.

Општина
Ресен

45.000

2013

Добивање на точни
податоци за
потрошувачката на
електрична енергија,
поголема контрола и
побрзо лоцирање на
дефект на системот за
улично осветлување

Добивање на реална
слика за моменталната
состојба на објектите
под управа на Општина
Ресен и можностите за
заштеда на енергија во
истите
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Проект/ Активност

Цел

Финансирано
од

Партнери

Корисник

Проценета
инвестиција
(денари)
3.500.000

Време на
реализаци
ја
2013-2015

Резултати

4.Обновување на
системот за улично
осветлување и замена
на постојните живини
светилки со светилки
кои се енергетски
ефикасни

Подобрување на
енергетска
ефикасност,
заштеда на
енергија и заштита
на животната
средина

-Општина
Ресен
-Донаторски
организации
-Агенција за
енергетика

Партнери
стручни од
областа

Општина
Ресен

5.Обуки на персоналот
во зградите под управа
на Општина Ресен за
енергетска ефикасност

Подобрување на
енергетска
ефикасност,
заштеда на
енергија и заштита
на животната
средина

-Општина
Ресен
-Донаторски
организации
-Агенција за
енергетика

Партнери
стручни од
областа

Општина
Ресен

35.000

2013-2015

Заштеда на енергија,
намалување на трошоци
и заштита на животната
средина

6.Обновување на
системите за
осветлување во
зградите под управа на
Општина Ресен

Подоување на
енергетска
ефикасност,
заштеда на
енергија и заштита
на животната
средина

-Општина
Ресен
-Донаторски
организации
-Агенција за
енергетика

Партнери
стручни од
областа

Општина
Ресен

900.000

2013-2015

Заштеда на енергија,
намалување на трошоци
и заштита на животната
средина

Заштеда на
енергија,намалување на
трошоци и заштита на
животната средина
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Проект/ Активност

Цел

Финансирано
од

Партнери

Корисник

Проценета
инвестиција
( денари )
4.300.000

Време на
реализаци
ја
2013-2015

Резултати

7.Замена на дотраена
дограма, со нова со
термопан стакло на
зградата на Општина
Ресен.

Подобрување на
енергетска
ефикасност,
заштеда на
енергија и заштита
на животната
средина

-Општина
Ресен
-Донаторски
организации
-Агенција за
енергетика

Партнери
стручни од
областа

Општина
Ресен

Заштеда на енергија,
намалување на
трошоци и заштита на
животната средина

8.Изработка на студија
за модернизација на
системите за греење на
зградите под управа на
Општина Ресен

Добивање на реална
слика за системите
за греење, и предлог
можности за нивна
модернизација и
енергетска
ефикасност.

-Општина
Ресен
-Донаторски
организации
-Агенција за
енергетика

Партнери
стручни од
областа

Општина
Ресен

42.000

2013-2014

Добивање на реална
слика за системите за
греење, и предлог
можности за нивна
модернизација и
енергетска
ефикасност.

9.Обука на тим за
енергетска ефикасност
за следење и
аплицирање на ИПА
фондови и други
донации од областа на
енергетската
ефикасност и заштита
на животната средина.

Обучена
администрација за
примена на мерките
за енергетска
ефикаснсот

Општина
Ресен
-Донаторски
организации
-Агенција за
енергетика

Партнери
стручни од
областа

Општина
Ресен

50.000

2013-2015

Поголем износ на
добиени средства
преку предпристапни
фондови, донации и
грантови
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Проект/ Активност

Цел

Финансирано
од

Партнери

10.Изработка на проек,
набавка и монтажа на
сончеви колектори за
детската градинка

Корисник

Проценета
инвестиција
( денари )
900.000

Време на
реализаци
ја
2013-2015

Подобрување на
енергетска
ефикасност,
заштеда на
енергија и заштита
на животната
средина

Општина
Ресен
-Донаторски
организации
-Агенција за
енергетика

Партнери
стручни од
областа

Детска
градинка

11.Термоизолација на
фасада и кровна
конструкција на
објекти под управа на
Општина Ресен

Подобрување на
енергетска
ефикасност,
заштеда на
енергија и заштита
на животната
средина

Општина
Ресен
-Донаторски
организации
-Агенција за
енергетика

Партнери
стручни од
областа

12.Изработка на
студија за можностите
за производство на
електричан енергија од
алтернативни извори
на територијата на
Општина Ресен.

Анализа на
потенцијалите за
исјкористување на
природните
енергетски ресурси
на Општина Ресен.

Општина
Ресен
-Донаторски
организации
-Агенција за
енергетика

Партнери
стручни од
областа

Резултати

Општина
Ресен

3.500.000

2013-2015

Заштеда на енергија,
намалување на
трошоци и заштита на
животната средина

Општина
Ресен

47.000

2015

Анализа на
потенцијалите за
исјкористување на
природните
енергетски ресурси на
Општина Ресен.

Заштеда на енергија,
намалување на
трошоци и заштита на
животната средина
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Проект/ Активност

Цел

13.Енергетски
контроли кои треба да
се применат на
објектите ПРЕД да се
применат мерките за
енергетска ефикасност

Добивање на реална
слика за
моменталната
состојба на
објектите под
управа на Општина
Ресен ПРЕД да се
применат мерките
за енергетска
ефикасност.
Добивање на
податоци за
потрошувачката на
енергија ПОСЛЕ
превземените мерки
за енергетска
ефикасност.

14.Енергетски
контроли кои треба да
се применат на
објектите ПОСЛЕ
примена на мерките за
енергетска ефикасност

Финансирано
од

Партнери

Корисник

Општина
Ресен

Партнери
стручни од
областа

Општина
Ресен

Општина
Ресен

Партнери
стручни од
областа

Општина
Ресен

Проценета
инвестиција
( денари )
100.000

Време на
реализаци
ја
2013-2015

100.000

2013-2015

Резултати

Евидентирање на
реалната
потрошувачката на
енергија ПРЕД
превземените мерки
за енергетска
ефикасност.

Евидентирање на
намалувањето на
потрошувачката на
енергија ПОСЛЕ
превземените мерки
за енергетска
ефикасност.
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ФИНАНСИСКИ ПЛАН
Општина Ресен, за предвидените активности во оваа програма, може да ги
користи следните извори на финансирање:
-

Буџетот на Општината,
Донации,
Кредитни линии,
Владини и невладини институции,
Фондови за специјална намена,

Инвестиции
Вкупните капитални потреби за спроведување на програмата за енергетска
ефикасност во општина Ресен во периодот 2013 – 2015 се 35.253.741,00 денари.
Инвестициите се планира да се добијат од различни извори дадени во
следната табела.
Инвестиции
Тип

Извор

2013
(ден/год)

2014
(ден/год)

2015
(ден/год)

Сопствени
средства
(капитал)

Општински Буџет
(25%)

1.740.000

2.000.000

2.500.000

Надворешни
извори

Дотации, донатори,
банки и фондови

Вкупно:

8.722.585

9.594.484

10.553.932

10.609.325

11.594.484

13.053.932

Како се уште нова гранка, енергетската ефикасност се судира со други
проекти од области на подобрување на инфраструктура и административно
работење коишто претставуваат конкуренција во финансирање од буџетот на
општината и тешкотија во давање на приоритет на проекти за енергетска
ефикасност.
Заштеди
Со спроведување на програмата за енергетска ефикасност во општина Ресен
има потенцијал да се постигнат значителни заштеди на енергија коишто за
периодот 2012 – 2014 се сумирани во следната табела. Заштедите во парични
средства до 2015 година се кумулативни за претходните три години од
програмата, односно секоја наредна година ги вклучува заштедите од
претходната година или години.
Крајните резултати на програмата треба да резултират со намалување на
енергетските трошоци во општината за 20 % до 2014 година.
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Организација за спроведување на Програмата
Програмата за Енергетска Ефикасност на Општината е среднорочен план и
документ за политика што ќе се спроведува во Општината. Претставници и
експерти од Општината се вклучени во развојот на МЕЕП.
Ова овозможи создавање на правилни процедури во организацијата на
Општината за подоцна истите да бидат користени како што е предвидено во
Програмата.
Членови на тимот за енергетска ефикасност во општина Ресен се:
- Ајман Ал Малла, Раководител во секторот за урбанизам, комунални
работи,ЛЕР, прекугранична соработка и заштита на животната средина и
раководител на тим за енергетска ефикасност,
- Крсте Мицалевски, Раководител на одделение за Локален економски развој,
прекугранична
соработка
и
заштита
на
животн
асредина,
- Јоне Димовски, Виш соработник во одделението за финансиски работи.
- Андријана Георгиевска Зебековска, Советник овластен инспектор за животна
средина.
Тимот за Енергетска Ефикасност е формиран во рамките на организационата
структура на Општината и неговите членови се поставени од Градоначалникот.
Целите на Програмата за Енергетска Ефикасност претставени во овој документ
може да се постигнат и исполнат само со активно учество на претставниците од
Општината Ресен.
Контрола на Програмата, процена и известување
Контрола и извршување
Потрошувачката на енергија во повеќето згради е за 25 – 35 % повисока
отколку што е потребно за да се одржи посакуваното ниво на комфорт. Бидејќи
овие објекти имаат голем потенцијал за заштеда на енергија, потребно е
спроведување на мерките за енергетска ефикасност како што се замена/
поправка на прозори, изолација, поефикасно осветлување, термостатски
вентили и автоматска контрола на греење и слично, со цел да потрошувачката
на енергија се намали на оптимално ниво.
Со цел да измери да се следат резултатите од спроведените мерки за
енергетска ефикасност, се планираат мерења во различни временски периоди и
споредба на резултатите со пресматаните. Главни показатели кои се мерат и
споредуваат се следните:
- Потрошувачката на енергија ( топлинска и електрична ),
- Споредба на условите во објектите ( температурни разлики, степенот на
осветленост и влажност ),
- Заштеда на финансиски средства кои се одвојуваат за енергија,
Мерењата ќе се извршуваат со утврдена динамика во текот на целата година.
За мерење на потрошената електрична енергија ќе се користи електричното
броило во секој објект, со што ќе се споредува потрошената електрична енергија
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пред и после спроведување на мерките за енергетска ефикасност. Како најголем
дел од електричната енергија во училиштата и градинките се користи за
осветлување на училишните простории, имплементација на поефикасно
осветление директно ќе ја покаже користа од спроведување на таквата мерка.
Како мерни инструменти се планира да се користат дата логери. Дата логер е
електронски инструмент со вградни сензори кој лесно се инсталира во
простории со цел да мери температурни разлики, притисок и влажност,
осветление и други величини. Со помош на овој инструмент можат да се снимат
горните величини во даден временски период и истите да се анализираа
комјутерски, со што веднаш се идентификуваат заштедите на енергија во дадено
време како и проблеми во работењето на системите. Со помош на овој
инструмент се подобурва ефикасноста, точноста, доверливоста, квалитетот на
добиените податоци и потрошувачката на енергија.
Откако ќе се имплементираат предвидените активности во Програмата за
енергетска ефикасност, добиените резултати ќе се споредат со оние пред
интервенцијата и на тој начин ќе се утврди дали е постигната предвидената цел.
Доколку не е постигната целта тогаш се испитува причината зошто тое не е
постигнато и се утврдуваат недостатоците во системот доколку тавки постојат и
истите треба да се отклонат. Во случај да резултатите се како претпоставените
или подобри, тогаш се донесува заклучок дека целта е постигната.
Начини на мерење на енергетските заштеди

Енергетските заштеди треба да се одредат со пресметка или мерење пред и
после спроведувањето на мерките за енергетска ефикасност. Притоа треба да се
осигура контрола во периодот на користење на новите мерки во објектите, со
цел да се провери дали иавршените мерки ги даваат предвидените и очекувани
резултати или има отстапувања.
Доколку се забележат отстапувања, кои можат да настанат поради човечка
грешка или немарност или грешка во системот, потребно е да се дејствува
навремено и на соодветен начин истите да се отстранат. Фактори коишто можат
да влијаат на состојбата се: временски услови ( како на пример степен денови ),
ниво на користење на простории, време на започнивање со работа во зградите,
интензитет на користење на опремата пред контрола и следење и други.
Со цел да се постигне еднозначност во податоците потребно е истите да се
мерат и собираат во kWh, како за електрична така и за топлинска енергија. Во
случај да има употребено други мерки ( на пример J или kgoe ) потребно е да се
претворат едниците во kWh користејќи соодветни фактори за конверзија.
За добивање релевантни податоци, општината планира да ги користи
следните извори на информации:
- Сметки од дистрибутерот во Ресен за електрична енергија,
- Сметки од добавувачи на нафта и огревно дрво,
- Податоци за потрошувачка на енергија од производителите на опрема,
- Методи за мерење на енергија како што се дата логери, мерачи на проток,
броила на електрична енергија и слично,
Сите методи може да содржат соодветен степен на неточност. Таа може да
биде предизвикана од:
- грешки во инструментите,
- грешки во моделирањето / пресметките за утврдување на потрошувачката на
енергија,
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- случајни грешки,
Поради тоа, во своите извештаи општината ќе го наведе изворот на
информации и ќе даде степен на сигурност на информацијата (степен на
точност), на пример ± 5 %.
Кога е потребно, за точноста на постигнатите заштеди и начини на мерење
општината ќе консултира надворешни советници или специјализирани фирми.
Процена
За резултатите од активности во Програмата за енергетска ефикасност, ќе
бидат известени во писмена форма:
- Градоначалникот и други одговорни лица од локалната самоуправа
- Целокупната јавност преку печатен материјал
- Организациите кои се специјализирани за сферата на енергетска ефикасност
- Сите вклучени страни во финансирање/ спроведување на проектите за
енергетска ефикасност
Известување и соопштување
Распоредот на следење на активностите за енергетска ефикасност во
општината од страна на Тимот за Енергетска Ефикасност е прикажан во
следната табела.

Извештај
Акционен годишен план
за енергетска ефикасност
Годишен извештај
Извештај за тек на проект
за енергетска ефикасност

Извештаи за мониторинг на
мерките за енергетска
ефикасност
на реализирани проекти

Време на доставување
Годишно доставување на крајот
од првото тримесечје.
Годишно доставување во рок од
три месеци по завршување на годината.
Редовен извештај секое тримесечје за
времетраење на проектот, и завршен
извештај на крајот од завршување на
проектот.
Тримесечно, во рок од 15 дена од
завршување
на конкретното тримесечје.
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Анекси
Анекс 1 – Формулари за енергетска ефикасност на објектите во општина Ресен
Анекс 2 – Примарни закони кои ја вклучуваат енергетската ефикасност

Анекс 1
НАПАТСТВИЈА
за пополнување на формите за базата на податоци за потрошувачка на енергија
во општинските објекти
Наведените формулари ги категоризираат општинските објекти по наменски
групи и сектори. Формуларите се пополнуваат за секој одделен објект / зграда.
Препорачливо е работата да почне по изработувањето на список за сите
општински објекти по наменски групи и сектори.
За секој објект / зграда од општинската дејност – објект на финансирање од
општинскиот буџет се пополнува формулар I, зависно од наменската група и
секторот кон кој припаѓа објектот / зградата.
За системот улично осветление се пополнува формулар II.
За потрошувачката на енергија на секој објект/ зграда и системот за уличното
осветление се пополнува формулар III. Доколку има повеќе згради се пополнува
формуларот за секоја зграда одделно.
Формулар I
Основни индекси
кои ги карактеризираат енергетските расходи во зградата
Сектор:………………………………………. Општина:…………………………......
Наменска група:…………………………….. Населено место:………………….......
Објект:……………………………………….
( назив )
Адреса:………………………………………………………………………………….
Пополнета
од:………………………………………………………………………………….........
( име, должност, телефон )
Број на стопанисувани згради во објектот: …………… ( за секоја зграда се
внесуваат посебни податоци и се пополнува формуларот одделно )
Основни карактеристики на зградата ( се пополнува за секоја зграда одделно )
1. Вид на зградата: масивна/полумасивна/монтажна
2. Година на изградба:………………………………..
3. Број спратови:………………………………………
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4. Тип на градба:
скелетен
систем / монтажна
контрукција / рамна
конструкција/друго
5. Изградена површина:…………………………………m2 (основа на приземје)
6. Вкупно изградена површина:………………………. .m2
7. Изграден обем ( волумен ) на
зградата
според
надворешен
периметар:……………m3
8. Тип на греење: централно, струја, јаглен, брикети, нафта, дрва, гас.
9. Проектиран капацитет на инсталацијатаза греење ( за згради со внатрешна
инсталација за затоплување ):..........................................................................KW
10. Грејна површина:………………………………………………………… m2
11. Средногодишен број на постојани корисници во зградата:……………
12. Режим на користење на зградата: целогодишно/сезонско
13. Број на работни денови во годината:…………………………….
14. Број на работни денови во неделата:……………………………
15. Број на работни часови дневно:……………………………….
16. Спроведени мерки за енергетска ефикасност во последните три
години:…………..................................................................................
17. Оперативна програма за енергетска ефикасност: да/не
Ако одговорот на прашањата 16 и 17 е да, да се пополнат точките од
17.1 до 17.3.
17.1. Краток опис на активностите:………………....
17.2. Инвестиции:…………………………………….
17.3. Очекуван ефект:………………………………..
18. Користење на обновливи извори на енергија: да / не
19. Вид на користените обновливи извори на енергија:…………………………..
20. Старост и состојба на инсталациите
Вид
на
инсталација

Година на
инсталирање

Состојба: лоша,
задоволувачка,
добра,
многу
добра

Начин на мерење:
(Водомер,
ел.
броило,
термостат)

Дополнителни
информации

Електрична
Топлинска
Климатизација
На гас
Водоводна
Други
21. Термоизвори:
Вид

Модел

Година на
инсталира
ње

Моќност
во kW

Состојба

Автоматизација

Котел
Потстаница
Печки на дрва
Други
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Формулар II
Основни индекси што ги карактеризираат расходите на енергија за
Уличното осветление ( УО )
Број на столбови:…………………......................
Број на расветни тела:…………………………..
Вкупно инсталирана моќност:..……………......kW
Број на мерни места:...…………………………..
Електрични броила:…………………………......
еднотарифни:……………………………бр.
двотарифни:……………………………..бр.
Ноќно и полноќно осветление: да / не
Начин
на
вклучување
и
исклучување
на
осветлението:...…………………………….
Централен систем за управување: да / не
Тип
на
систем:
..…………………………………………………………………………..
Експлоатација
и
одржување
( од кого се извршува ):...………………………………......................
Расходи
за
експлоатација
и
одржување:…………………………………………………
Вработени
на
одржување:....………………………………………………………….....
Режим на користење:…………................................................................часови / год.
Спроведени мерки за енергетска ефикасност:
Активен програм за енергетска ефикасност во тек: да / не
Краток опис на активностите:

Извори за осветление:
Тип извори на осветление

Вкупно (бр.)

Исправни (бр.)
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Формулар III
Општина:………………….............
Сектор:…………………….............
Објект:……………………..............
( се пополнува за секој објект посебно по тромесечје / година )
Извештај за вистинските расходи на гориво и енергија по
видови за …………………. тримесечје на ………. година
Бр.

Назив

Мерка

1.

Електрична енергија

kWh

2.

Нафта за греење

тон

3.

Нафта за греење

литри

4.

Топлинска енергија

MWh

5.

Топла вода

MWh

6.

Загуби на топлина

MWh

7.

Природен гас

нор. метри куб.

8.

Мазут

тон

9.

Гас пропан-бутан

тон

10.

Лесно бродско гориво

литри

11.

Лесно бродско гориво

тон

12.

Индустриска нафта

литри

13.

Индустриска нафта

тон

14.

Дрва

m3

15.

Јаглен

тон

16.

Бензин
возила

17.

Нафта за транспортни возила

литри

18.

Вода

m3

за

Количина

Вкупна
вредност
(денари)

транспортни литри
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Анекс 2
Примарни закони кои ја вклучуваат енергетската ефикасност
Подготовка, планирање, спроведување и користење на мерките за енергетска
ефикасност од Програмата за енергетска ефикасност на општината се заснова на
користење и употреба на законската рамка за енергетска ефикасност која е
опфатена во неколку закони во Република Македонија.
Закон за Енергетика
Закон за Енергетика е донесен во мај 2006 година ( Законот за Енергетика,
објавен во Службен Весник бр. 63 од 2006 година ) и изменет со указ за
прогласување на законот за изменување и дополување на Законот за Енергетика
( објавен во Службен Весник бр. 106 од 2008 година и Службен Весник бр. 16
од 2011 година ).
Законот е под ингеренција на Министерството за Економија. Законот беше
даден на проверка во Европската комисија и е утврдено дека истиот е во
согласност со барањата на Европската унија. Во однос на енергетската
ефикасност, со Законот се третираат следните значајни аспекти:
- Дефиниција на десет годишната стратегија за енергетска ефикасност,
- Локално енергетско планирање,
- Формирана Агенција за енергетика,
- Подготовка на мерки за имплементација на Директивата за енергетски
перформанси на објектите вклучително и максимално дозволената
потрошувачка на енергија во зависност од видот на објектот,
- Означување на апаратите за домаќинство од аспект на ефикасно користење на
енергија,
- Акредитација на тела за оценување на сообразноста,
- Оценување и испитување на барањата за технички спецификации во
согласност со барањата на Европската унија,
За исполнување на програмите и целите за енергетска ефикасност во
општините во Република Македонија потребно е да се почитуваат законските
начела донесени и третирани во Законот за Енергетика, објавен ( Законот за
Енергетика, објавен во Службен Весник бр. 63 од 2006 година ) и изменет со
указ за прогласување на законот за изменување и дополување на Законот за
Енергетика ( објавен во Службен Весник бр. 106 од 2008 година и Службен
Весник бр. 16 од 2011 година ).
Советот на општината на предлог на градоначалникот е должен да донесе
Програма за развој на енергетиката на општината, додека податоци за изработка
на Програмата и планот за реализација на програмата се должни да дадат
енергетските субјекти на територијата на општината по барање на општината.
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Општините се должни да обезбедат услови за извршување на следниве
енергетски дејности од јавен интерес и од локално значење:
- дистрибуција на природен гас,
- управување со системот за дистрибуција на природен гас,
- снабдување на природен гас на тарифни потрошувачи,
- производство на топлинска енергија,
- дистрибуција на топлинска енергија,
- дистрибуција на геотермална енергија,
- снабдување со топлинска енергија,
- снабдување со геотермална енергија,
На предлог на градоначалникот, Советот на општината донесува одлука за
овластување за изградба на нови објекти за производство на топлинска енергија.
Општината во рамките на својата надлежност за снабдување на корисниците
на своето подрачје со топлинска односно геотермална енергија, треба да создаде
услови за вршење на дејностите дистрибуција и снабдување со енергија, додека
производителот може да поседува и управува со работата на производната
постројка и да врши продажба на топлинска односно геотермална енергија.
Со законот прецизно се регулира енергетската ефикасност на општинско
ниво, и тоа:
Политиката на општината за енергетска ефикасност се утврдува со Програма
за унапредување на енергетска ефикасност кој треба да биде во согласност со
државната Стратегија за унапредување на енергетската ефикасност. Програмата
ја донесува Советот на општината и таа се однесува на три години.
Градоначалникот изготвува план за реализација на програмата и извештај за
остварување на планот за претходната година и го доставува до Советот на
општината за одобрување односно усвојување.
Закон за градба
Законот за градба беше усвоен во октомври 2009 година а влезе во сила во
ноември 2009 година, како и измените и дополнувањата на Законот објавени во
Службените весници на РМ бр. 18/11, 36/11, 54/11 и други измени на истиот во
2012 и 2013 година, Законот е под надлежност на Министерството за транспорт
и врски. Со Законот се покриваат барањата на ЕУ Директивата 89/106, во која се
вклучени делови за енергетска ефикасност во објектите. Во зависност од
намената на објектите во Законот се дефинирани различни видови на објекти, и
тоа:
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-Стратегиски објекти ( нуклеарни објекти, термоцентрали, големи
хидроцентрали цевоводи за нафта и гас, телекомуникациони системи,
аеродроми и друго ).
Национални и регионални објекти за јавна намена ( државни и дипломатски
објекти, високо образование и здравствени обејкти, далекуводи, урбани гасни
мрежи, одбранбени објекти, хидроцентрали од 2 до 210 MW и друго ).
-Локални јавни објекти ( училишта за основно и средно образование, спортски,
културни и религиозни објекти, мали здравствени објекти, комерцијални и
индустриски објекти, локални гасни мрежи и друго ).
Објекти со средни габарити (станбено-деловни до три нивоа, мали деловни до
два нивоа, трафостаници до 10 MW и друго)
Објекти со мали габарити ( семејни куќи, предфабрикувани објекти, спортски
терени и друго ).
Првата
категорија објекти се под ингеренција на Министерството за
транспорт и врски додека втората категорија на објекти се под ингеренција на
општините.
Законот наведува дека објектите треба ефикасно да ја користат енергијата и
да бидат топлински заштитени како и дека системите за греење, ладење и
вентилација треба да бидат проектирани и изведени на сличен начин во
зависност од локалните климатски услови. Со подзаконски акти треба да се
ограничи специфичната потрошувачка на енергија по m2.
Закон за локална самоуправа
Законот за локална самоуправа е усвоен во 2002 година и сукцесивно почна
да се применува од 01 јули 2005 година, а целосно треба да се имплементира до
јануари 2007 година. Се Законот се врши пренесување на одговорностите од
централната власт на општините меѓу кои се изработка на енергетски програми,
заштита на животна средина, третман на отпад и друго. Според Законот за
локална самоуправа, општините се стекнуваат со зголемени права на својата
територија но и поголеми обврски. Општините ги превземаат финансиските
обврски поврзани со енергетиката за квалитетно снабдување со електрична
енергија, снабдување со топлинска енергија и гориво за греење на јавните
објекти ( општина, основни училишта, градинки и други објекти ), одржување
на уличното осветление, обезбедување на комунални услуги, обезбедување на
локален транспорт и друго.
Според овој закон, општините се надлежни за вршење на следните дејности:
-Заштита на животната средина и природата – мерки за заштита и спречување
од загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита
од бучавата и нејонизирачко зрачење;
-Локалниот економски развој – планирање на локалниот економски развој;
утврдување на развојните и структурните приоритети; водење на локална
економска политика; поддршка на развојот на малите и средни претпријатија и
на претприемништво на локално ниво и во тој контекст, учество во
воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и
промовирање на партнерство;
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-Комунални дејности – снабдување со вода за пиење, испорака на технолошка
вода; одведување и пречистување на отпадните води, јавното осветлување;
одведување и третман на атмосферските води, одржување на јаван чистота;
собирање, транспортирање и постапување со комуналниот цврст и технолошки
отпад; уредување и организација на јавниот локален превоз на патници,
снабдување со природен гас и топлинска енергија, и друго,
-Социјална заштита – заштита на децата, детски градинки и домови за стари
лица ( сопственост, финансирање, инвестиции и одржување ),
-Образование – основање, финансирање и администрирање на основни и средни
училишта – во соработка со централната власт, во согласност со закон,
организирање на превоз и исхрана на ученици и нивно сместување во ученички
домови,
-Здравствена заштита – управување со мрежата на јавни здравствени
организации и објекти и од примарна здравствена заштита кои треба да вклучат
застапеност на локалната самоуправа во сите одбори на сите здравствени
организации во јавна сопственост.
Закон за животна средина
Законот е усвоен во јули 2005 година ( Службен Весник на Република
Македонија бр. 53/2005 ). Во Законот е јасно нагласена потребата од
намалување на емисијата на гасови коишто го формираат ефектот на стаклена
градина поради што е потребно да се врши рационално користење на енергијата
и почитување на стандардите за заштита на животната средина.
Закон за акредитација
Со овој Закон се земени во предвид основните барања за акредитација на тела
и индивидуални физички лица одговорни за сертификација и контрола на
производи, објекти и тела. За градежниот сектор барањата се однесуваат на
механичка јакост, енергетска ефикасност, здравје, безбедност и друго.
Стандарди
Институтот за стандардизација на Република Македонија усвои стандарди за
пресметка на енергетските перформанси на објектите, и тоа за:
-изолациони материјали,
-методологии за пресметка на перформанси на обвивка на објект, прозори и
топливи мостови,
-топлинска изолација и перформанси на градежни елементи,
Група на стандарди кои треба да бидат прифатени во согласност со
спроведувањето на Директивата за енергетски перформанси на објекти се:
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-Стандарди за формата и методологијата за пресметка на енергетските
перформанси,
-Стандарди за системи и опрема за греење, вентилација и климатизација,
-Стандарди за градежни материјали,
-Стандарди за дневно и вештачко осветлување,
-Изработка на климатски карти потребни за пресметка на проектните
оптоварувања за греење и ладење; пресметка на топлински и ладилни степен
денови и пресметка на годишна потрошувачка на енергија за греење, ладење и
вентилација на база на месечни, дневни и часовни податоци.
Институционална рамка
Во 1999 година, Владата на Република Македонија прифати програм за
ефикасно користење на енергијата во Република Македонија до 2020 година. Во
програмата се дефинирани мерки за зголемување на енергетската ефикасност, и
тоа:
-Изработка на Стратегија за енергетска ефикасност во Република Македонија до
2020 година,
-Формирање на фонд за финансиска поддршка,
-Изработка на инвестициона и техничка документација за реализација на
конкретни проекти,
-Изработка на регулативи, стандарди и други акти,
-Информативни и образовни активности,
-Публикации и брошури,
-Меѓународни активности,
Стратегијата беше изработена во 2003 година и вклучува иницијативи,
можности и технички активности. Со Стратегијата се предвидуваат следните
активности:
-Формирање на Агенција за енергетска ефикасност,
-Сертификација на енергетски оценувачи,
-Енергетски закони за објектите,
-Стандарди за опрема,
-Формирање на фонд за енергетска ефикасност,
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Формирање на компанија за енергетски услуги ( ESCO – Energy Service
Company ).
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