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0 Извршно Резиме 

 

Со цел да покаже дека потенцијалот за енергетска ефикасност во Општина Штип е 

идентификуван и искористен на најефикасен начин, Градоначалникот на Општина Штип одлучи 

да ја развие оваа Општинска Програма за Енергетска Ефикасност (МЕЕП).  

 

Сегашна состојба 

Општината Штип поседува и одржува вкупно 21 јавни згради од кои 20 училишни објекти 

и 1 административна зграда, 377 km мрежа на улично осветлние и 125 км водоводна мрежа. 

Потрошената енергија од овие општински објекти е околу 10 228,668 МWh годишно и 30 % од 

општинскиот буџет е потребен за да ги покрие соодветните трошоци. Сепак, енергетскиот 

комфорт во општинските објекти не ги покрива стандардните барања и ова влијае на 

квалитетот на општински услуги. Се очекува дека енергетските трошоци ќе се зголемуваат во 

текот на следните години поради зголемена потрошувачка на енергија и зголемени цени на 

енергенси. Поради сето ова неепходно е од преземање на мерки за подобрување на 

енергетската ефикасност во Општина Штип.  

Со цел оваа состојба да се надмине, Општина Штип во соработка со Норвешката 

компанија ЕНСИ почна со собирање на податоци за потрошувачката на енергија за сите објекти 

со кои располага Општина Штип, како за уличното осветлување и снабдувањето со вода. Исто 

така се собираат податоци и за состојбата на објектите, за опремата за улично осветлување и 

системот за водоснабдување. Сите овие податоци се сместуваат во база на податоците и се 

води точна евиденција за потрошувачката и расходите на енергија за сите погоре споменати 

објекти и услуги. Со ова се има јасна претстава за секој објект и услуга пооделно, и притоа ќе се 

предвидат соодветни мерки за енергетска ефикасност за објектите или услугата каде има 

најголема потрошувачка на енергија. Врз база на овие податоци тимот за енергетска 

ефикасност на Општина Штип изготви и Нацрт документ за програмата на енергетска 

ефикасност. 

 

Цели на МЕЕП 

Целта на предложената Програма за Енергетска Ефикасност на Општина Штип е да се 

овозможи општината да ги намали трошоците за енергија и на тој начин го намали товарот врз 

општинскиот буџет. Конкретни цели кои што треба да се реализираат за намалување на 

трошоците за енергија се: 

 Намалена потрошувачка на енергија во општинските објекти до 50% до 2015 

година; 

 Намалена емисија на стакленички гасови за 144% до 2015 година; 

 Зголемена употреба на извори на обновлива енергија до 20% до 2015 година; 

 Подобрени услуги за уличното осветлување во општината за добивање на 100% 

осветление според стандардите до 2015 година, како и намалување на 

трошоците за улично осветлување за 70% до 2015 година; 

 Намален делот за расходи на енергија во општинскиот буџет за 30% до 2015 

година. 
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За исполнување на програмата и целите за енергетска ефикасност во Општина Штип 

потребно е да се почитуваат законските начела и прописи во Република Македонија. Закони кои 

ја вклучуваат, и кои директно или индиректно се однесуваат на енергетската ефикасност се:  

 

 Законот за Енергетика кој го дефинира следното: 

Општината треба да донесе 3 - годишна Програма за унапредување на енергетската 

ефикасност, и Акциони планови за реализација на мерки на енергетска ефикасност на ниво од 

1 година. 

 

 Законот за Градба кој го дефинира следното:  

Објектите од 3-та, 4-та и 5-та категорија на објекти се под ингеренција на општините. 

Законот дефинира 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 зачин во зависност од локалните климатски услови. Со 

подзаконските акти треба да се ограничи специфичната потрошувачка на енергија по m
2
. 

 

 Законот за Локална Самоуправа кој го дефинира следното: 

 Планирање на локален економски развој, утврдување на развојни и 

структурални приоритети, водење на локална економска политика, поддршка за 

развојот на мали и средни претпријатија. 

 Одведување и пречистување на отпадните и атмосферски води. 

 Јавно осветление. 

 

 Законот за Животна Средина кој го дефинира следното: 

 Намалување на емисија на гасови кои што до 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. 

 Заштита и спречување на загадување на:водата, воздухот и земјиштето. 

 

 Законот за енергетика донесен 2011 година од страна на Владата на Република 

Македонија ги уредува целите на енергетската политика и начинот на нејзина реализација, 

енергетските дејности и начинот на регулирањето на енергетските дејности, пазарите за извори 

на енергија (електрична, природен гас, сурова нафта и деривати, топлинска, геотермална), 

условите за остварување на енергетска ефикасност и промоцијата на користењето на 

обновливите извори на енергија и други прашања од значење за енергетиката.  

Владата на Република Македонија ја креира политиката за унапредување на 

енергетската ефикасност и искористувањето на обновливите извори на енергија. Политиката за 

ефикасно користење на енергијата се утврдува со Стратегијата за унапредување на 

енергетската ефикасност. Петгодишната програма за ЕЕ на Општина Штип координира и е 

усогласена со целите од Стратегијата за унапредување на енергетската ефикасност. 

 

Потенцијал за енергетска ефикасност 

Вкупниот потенцијал на заштеди на енергија за периодот од 2013 до 2015 година е 4958 

МWh или 32.998.262 МКД акумулирано за периодот од 2013-2015 година, без да се земат 

параметрите како што се покачување на енергенсите и стапката на инфлација.  

 



Општинска Програма за Енергетска Ефикасност,  Општина Штип 

 ENSI © 2013 Страна 7 

Подолу е даден потенцијалот на заштеди на енергија по целни групи: 

 Улично осветлување: потенцијал на заштеди од 1679,39 МWh или 10.916.072 МКД на 

годишно ниво, односно 70% заштеда на електрична енергија. 

 Општински објекти: потенцијал на заштеди од 3279 МWh или 22.082.190 МКД односно 

46% на годишно ниво. 

Основата за дефинирање на сегашната состојба за користење, односно потрошувачка 

на енергија на општинските објекти како и нивниот потенцијал за енергетска ефикасност е 

определена со помош на формираната база на податоци на Општина Штип за користење на 

енергијата во општината. 

 

Мерки за енергетска ефикасност вклучени во МEEП  

При изборот на објектите и мерките кои што се вклучени во МЕЕП, тимот за ЕЕ на 

Општина Штип се водеше од обработените податоци во базата за користење на енергија, при 

што се воочија најголемите потрошувачи на енергија во општината (по метар квадратен, 

специфична потрошувачка, субстандарен комфор, итн) и соодветно на тоа се предложија 

конкретни мерки за намалување на потрошувачката. 

Најважните мерки вклучени во МЕЕП се: 

 Во згради: Замена на постојниот систем и енергенс за затоплување во сите општински 

објекти,замена на внатрешното осветлување во сите објекти,реконструкција на фасади 

на Клон „Пчелка“, Клон „Бамби“,  и ООУ „Ванчо Прќе“, реконструкција на кров на 

ЈУДОДГ Астибо Р.Е. Астибо и Клон „Пчелка“, замена на прозори и врати во ООУ „Тошо 

Арсов“, ООУ „Димитар Влахов“,ООУ „Гоце Делчев“,ООУ „Ванчо Прќе“, Клон „Цветови“, 

Клон „Сончогледи“, Клон „Пчелка“, воведување на автоматика на топлинските пумпи во 

сите општински објекти.  

 За улично осветление: Замена на постоечките 4041 живини светилки со нови 4041 

штедливи (ЛЕД) светилки. 

 Не-технички мерки (активности за обука и подигнување на свест): Организирање на 

предавања за ЕЕ во институциите во општината, организирање на трибини за ЕЕ за 

граѓаните на општината и изготовка и дистрибуција на промотивен материјал.   

МЕЕП содржи Акционен План за првата година. Најглавните активности во 2013 година 

вклучуваат: завршување / одржување на базата на податоци за користење на енергија во 

општината, изработка на енергетски оцени (аудити) на седум згради, тендер за замена на 

уличното осветлување и негово имплементирање, одржување на предавања за ЕЕ на 

вработените во општинските објекти. Вкупните трошоци за првата година се околу 80.500.000 

МКД .  

 

Очекувани придобивки од имплементација на МЕЕП 

Очекуваните придобивки од имплементација на Програмата за енергетска ефикасност 

на општината се: 

 Заштеди на енергија: 2.419.955 kWh електрична енергија, 3.113.756 kWh гориво или  

вкупно 5.533.711 kWh. 

 Монетарни заштеди: 82.393.213 МКД акумулирано за периодот од 2013-2015 година.  

 Придобивки за животна средина: 38 012 килограми акумулирано намалување на СО 2 

емисии за периодот 2013-2015 година или 144% од сегашните емисии. 
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 Други придобивки: подобрен комфорт во општинските објекти, подобрени општински 

услуги за улично осветлување, помалку здравствени проблеми со намалување на СО 2 

емисиите. 

 

Главни економски параметри 

Имплементацијата на Програмата за енергетска ефикасност на општината ќе бара 

вкупни инвестиции од 190.050.000 МКД, коишто ќе се исплатат за пет години по 

имплементирање на сите мерки за енергетска ефикасност. Годишниот финансиски план, 

инвестиции, нето заштеди и профитабилност за секоја година инвестиции согласно со МЕЕП се 

дадени во следната табела. 

  

МЕЕП финансиски план и профитабилност 

 

 2013 2014 2015 

Инвестиција Ден 80.000.000 75.000.000 35.050.000 

Нето заштеди ден/год. 14.444.444 20.608.158 1.474.032 

Период на враќање години 5,5 3,6 23,8 

NPV (*) ден 75.479.802 146.825.938 -17.552.077 

NPVQ (*)  0,94 1,96 -0,50 

IRR (*) % 17,3 27,3 0,4 

 (*) Пресметана со 20 години економски животен век и 10% реална дисконтна стапка 

 

Организација за имплементација на МЕЕП 

За развојот, имплементацијата и мониторинг на МЕЕП беше формиран Општински тим 

за енергетска ефикасност со одреден мандат и одговорности. Тимот за енергетска ефикасност 

е составен од 3 експерти од општината и истиот директно известува до Градоначалникот. 

Раководителот на тимот е раководител за управување на енергија во општината. 

За имплементација, координација и соработка се планирани некои надворешни 

ентитети: Светска Банка, ЕБРД (Европска Банка), ЕИБ (Европска Банка за обнова и развој), 

Македонски Центар за енергетска ефикасност, Амбасади на Германија, Холандија, Норвешка и 

други амбасади, како и Министерството за Економија на РМ и Министерството за Финансии на 

Р.М.    

Мониторинг, евалуација и известување 

Имплементација на Програма за енергетска ефикасност ќе се следи од блиску и ќе се 

евалуира годишно. Резултатите од евалуациите ќе се рефлектираат на акционите планови за 

наредниот период. 
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1. ВОВЕД 

1.1. Опис на Општината 

Општина Штип е лоцирана во источниот регион на Р.М., околу 100 км од главниот град 

на Република Македонија и во неа живеат околу 48.000 жители. Општина Штип има долга 

историја, која датира од 4 век и најмногу е познат по својата текстилна индустрија, и како 

административен, културен и образовен центар на Источна  Македонија. Во текот на минатите 

две декади, Општина Штип имаше голем пад во економскиот развој поради транзицијата, а  што 

се рефлектира на инфраструктурата во општината, зградите и општинските услуги. Општина 

Штип има 9 училишта и 2 детски градинки со вкупно 20 згради, една административна  

општинска зграда, која се наоѓа во средна физичка состојба. Услугите кои ги дава општината 

вклучуваат снабдување со вода, отпадоци, улично осветление, паркови и зеленило и 

управување со цврст отпад. Најголемиот број од зградите, училишта, детски градинки, 

канцеларии, резиденцијална зграда, улично осветление, имаат значителен потенцијал за 

подобрување на употребата на енергија. Зголемувањето на трошоците за енергија секоја 

година се поизразени и претставуваат значителен дел од буџетот на општината, околу 30%. Со 

цел да се намали потрошувачката на енергија и трошоците за неа, како и да се подобри 

квалитетот и можноста општинските услуги да бидат овозможени, неопходно е да се ажурираат 

пристапите за управување и да се реализираат мерките за енергетска ефикасност.  

За да се осигура дека потенцијалот за енергетска ефикасност во Општина Штип е 

идентификуван и искористен на најисплатлив начин, неопходно е да се изготви петгодишна 

Програма за Енергетска Ефикасност (МЕЕП) која се базира на Нацрт Документот за ЕЕ одобрен 

од Советот на Општина Штип. 

 

1.2. Планирање на Енергетската Ефикасност во Општината 

            Планирањето на енергетската 

ефикасност во општината треба да биде 

континуиран процес, како што е покажано на 

десниот дијаграм. 

Фаза 1. Процена и опис на сегашната 

состојба и развојот на Нацрт документот за 

планирање на енергетска ефикасност во 

општината. 

Фаза 2. Откако Нацрт документот за 

планирање на енергетската ефикасност во 

општината ќе биде одобрен од 

градонаќалникот, процесот продолжува со 

развој на Програма за енергетска 

ефикасност на општината (МЕЕП). 

Фаза 3. По одобрувањето  од страна на 

советот на општината, треба да започне 

имплементацијата на МЕЕП. За тоа е 

неопходно да се има ефикасна организација 

и континуирана евалуација на 

имплементацијата на МЕЕП и да се врши 

прилагодување на Програмата согласно 

искуствата и наученото. 

Municipal Energy Efficiency Planning Process

Оценување и

прилагодување

Реализација

Одлука за почеток

Оипс на сегашна состојба

Припрема на Нацрт документ

Одобрување на

Нацрт документ

Одобрување на МЕЕП

Развој на МЕЕП –

Програма за ЕЕ на општина
Фаза 2

Фаза 3

Фаза 1
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1.2.1. Активности во Фаза 1 и Фаза 2 

Со цел да се развијат потребните капацитети и способности, тимот за енергетска 

ефикасност во општината (ЕЕ Тим) следеше програма за обука и градење на капацитети 

организирана од ENSI – Energy Saving International. Од обуката се научи како ефективно да се 

документира потрошувачката на енергија и да се применат начини за заштеда на енергија во 

Општина Штип.  

Освен развојот на “Нацрт документот за МЕЕП” и “Програмата за енергетска ефикасност на 

општината”, се превземаа и следните активности за време на Фаза 1 и Фаза 2:  

Членовите на ЕЕ Тимот го подобрија своето разбирање и знаење за: 

 Придобивките од спроведување на Програма за енергетска ефикасност; 

 Главните препреки за спроведување на енергетска ефикасност во општинските објекти 

и што треба да се направи за да истите се намалат, односно отстранат; 

 Главната содржина за секој чекор во развојот на Програмата за енергетска ефикасност 

на општина; 

 Вклучување на професионални, надворешни консултанти за да се обезбеди добар 

квалитет за развој на проекти, нивна имплементација и мониторинг; 

 Различни начини за финансирање на проекти и програми; 

 Работа со базата на податоци на општината и употреба на собраните податоци; 

 Подготовка на годишни акциони планови во согласност со одобрената Програма за 

енергетска ефикасност на општината; 

 Ажурирање и понатамошен развој на Програма за енергетска ефикасност на општината; 

 Вршење на постојан мониторинг, евалуација, известување и презентации. 

1.2.2. Општинска програма за енергетска ефикасност 

Програмата за енергетска ефикасност на општина (МЕЕП) покажува како Општина Штип 

планира да работи со општи теми поврзани со промена на енергија и клима, како и посебно во 

однос на енергетската ефикасност. Таа содржи одредени цели, приоритети и временски 

планови. Оваа програма покрива употреба на енергија, расположливост на извори и 

намалување на емисии на штетни стакленички гасови. Ги покажува областите кои ќе влијаат на 

потенцијал за заштеда во  зградите што се во сопственост на општина Штип, системот за 

улично осветление итн. Исто така, оваа програма вклучува план за имплементација, пресметан 

потенцијал за заштеди и потребни инвестиции. 

Со развојот на Програма за енергетска ефикасност на Општина Штип се визуелизира 

среднорочна одржлива стратегија со одреден план за постигнување на еколошки и економски 

цели. 

 

2. СЕГАШНА СОСТОЈБА 

2.1. Визија и цели на општината  

Стратешкиот план за локален економски развој на општините Штип и Карбинци за 

периодот 2005 – 2011 како и новата (ревидирана) стратегија 2012 - 2017 година го дефинира и 

интерпретира изборот на стратегии и политики за градење на економскиот капацитет на 

локалната средина за подобрување на економската иднина и квалитетот на животот на 

заедницата и граѓаните. 

Визијата, како долгорочна стратешка определба кон која се стреми регионот на Штип и 

Карбинци е следнава: 
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„Штипскиот регион е посакувано место за живеење со одржлив социо-економски 

развој“. 
 

Спроведувањето на Визијата за развој на регионот е поврзана со реализација на 

следниве стратешки и приоритетни цели за одржлив развој на локалната економија: 

 

1. Одржлив индустриски развој; 

2. Современо земјоделско производство; 

3. Развој на човечки ресурси и институции; 

4. Одржливо користење на природните ресурси и заштита на животната средина. 

Стратегијата предвидува и план за имплементација на секоја стратешка цел посебно, 

која предвидува временска рамка и буџет за извршување на секоја конкретна мерка посебно.  

 

Стратешка цел 1: Одржлив индустриски развој 

Економскиот развој на секој локален територијалитет, како основна цел го има градењето 

на капацитетот на локалниот регион со цел подобрување на економскиот перформанс, 

истовремено со подобрување на квалитетот и стандардот на живеење. Од тие причини, за 

реализација на овој долгорочен пиоритет се предвидени три конкретни развојни цели: 
 

 Подобрување на бизнис окружувањето; 

 Поддршка на развојот на секторот на МСП; 

 Привлекување на нови инвестиции. 

 

Стратешка цел 2: Современо земјоделско производство 

Стратешката цел за развој на современо земјоделско производство, претставува 

долгорочен приоритет за поддршка и развој на агрономскиот сектор и придружниот 

агроиндустриски сектор кој пред се претставува битна компонента и во општина Штип. Трите 

конкретни развојни цели за постигнување на современо земјоделско производство во регионот 

се: 

 Примена на современи агро-технички мерки во примарното земјоделие; 

 Извозна промоција на агроиндустриските производи; 

 Практикување, т.е. владеење на политиката за аграрно земјиште на локално ниво. 

 

Стратешка цел 3: Развој на човечки ресурси и образовни институции 

При процесот на дефинирањето на оваа долгорочна цел, а во контекст на градење на 

идната локална економија на Штипскиот регион, во предвид се земени неколку клучни чинители 

како, долгата традиција во градење на квалитетен систем на комплетно образование и 

инвестирање во човечки ресурси во регионот, континуираната потерба од квалификуван кадар, 

визијата и стратегјата Штипскиот регион да претставува и образовен центар во регионот. Од 

тие причини, предвидени се и разработени четири конкретни развојни приоритети: 
 

 Усогласување на образованието наспроти потебите од стопанството; 

 Подобрување на квалитетот на примарното и средното стручно образование; 

 Формирање Универзитет. Ова е долгорочна визија на Штипскиот регион во однос на 

образованието; 

 Формирање на Центар за технологии;  

Реализацијата на овие приоритети започна на 27 март 2007 година, со основањето на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ со седиште во Штип, како институција која ќе произведува 
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високопрофесионален и квалитетен кадар, подготвен да го аплицира своето знаење во сите 

сфери на општественото живеење.  

 

Стратешка цел 4: Одржливо користење на природни ресурси и заштита на животната 

средина  

Стратешката цел за одржливо користење на природните ресурси и трајна заштита на 

животната средина е иницирана пред се како индиректен сет од мерки кои имаат за цел да ги 

идентификуваат потенцијалот и најсоодветните проекти за одржливо користење на природните 

ресурси кои се на располагање во регионот, и истовремено да обезбедат заштита од 

деградација и конзервација на животната средина на долг рок. Четирите конкретни развојни 

цели се: 
 

 Одржливо користење на минерални и енергетски суровини; 

 Користење обновливи извори на енергија; 

 Заштита на животната средина; 

 Креирање систем за просторно планирање. 

 

До сега во врска со овие четири развојни цели се преземени конкретни мерки, поточно се 

најдени странски инвеститори кои ќе инвестираат во наредните неколку години во обновливи 

извори на енергија, преку изградба на ветерници за производство на електрична енергија. 

 
Стратегијата за локален економски развој на Штип ги третира следниве два клучни 

елементи во градењето на структурата на локален економски развој: 

 

1. Главните стратешки определби за идниот економски развој на овој регион, кои обезбедуваат 

рамка и логистика на програми, активности и трошоци кои треба да бидат направени. Истите се 

обликувани врз основа на истражувања за природата на економските и социјалните проблеми 

на овој регион, како и врз начините на кои економската политика може да помогне во нивното 

надминување. 

 

2. Активностите, т.е. мерките и програмите кои се однесуваат на реализација на конкретните 

развојни цели и соодветни мерки, односно програми и проекти за остварување на зададените 

стратешки цели.  

 

Улогата на Програмата за енергетска ефикасност во остварување на овие приоритети 
може да биде голема бидејќи општината поседува згради и обезбедува услуги за населението. 
Со намалување на потрошувачката на енергија, а со тоа и трошоците за енергија, се 
придонесува во подобрувањето на услугите и квалитетното живеење на граѓаните. Со 
намалување на трошоците за енергија за зградите (објекти) кои што се во сопственост на 
општината и услужните дејности на општината (уличното осветление), општината ќе има 
директни придобивки од направените заштеди на енергија. 

Очекуваните резултати од мерките на енергетска ефикасност во Општина Штип се: 

 Намалување на трошоците за енергија / поефикасно користење на енергијата; 

 Реновирање на постоечки енергетски системи и згради; 

 Подобар внатрешен климатски конфор. 

Општината има за цел да развива и спроведува стратегија за локален одржлив развој. 

Главни компаративни предности на општината се: комплетирање на инфраструктурата во сите 

области, потикнување на малите и средни претпријатија во економската зона на Општина Штип. 

Визијата на Општина Штип 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, 
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како и активно учество на локалното население и негов придонес во реализација на проектите 

во општината. 

Стратешките цели на општината се фокусирани на подобрување на инфраструктурата и 

условите, и 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.   

Општината ги поседува зградите на основните училишта и детските градинки, а обезбедува 

услуги за населението, како што е одржување на уличното осветление. 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 и детските градинки кои што се во сопственост на 

општината и услужните дејности на општината, сите граѓани кои живеат во неа ќе имаат 

директни придобивки од постигнатите заштеди.  

Нацрт документот за формирање на Програма за енергетска ефикасност на Општина 

Штип беше одобрен од Советот на општината на 14.12.2010 година. Нацрт документот ја 

демонстрира определбата на општинската администрација за ефикасна употреба на енергијата 

и финансиски извори и заштита на животната средина. Беа развиени и основани Базата на 

податоци за користење на енергија во општината и Тимот за енергетска ефикасност на 

општината.  Развојот на Програмата за енергетска ефикасност беше институционализиран. 

 

2.2. Правна рамка 

За исполнување на програмата и целите за енергетска ефикасност во Општина Штип 

потребно се почитуваат законските начела и прописи во Република Македонија. Закони кои ја 

вклучуваат и кои директно или индиректно се однесуваат на енергетската ефикасност се:  

 Законот за Енергетика го дефинира следното: 

Општината треба да донесе 3 - годишна Програма за унапредување на енергетската 

ефикасност, и Акциони планови за реализација на мерки на енергетска ефикасност на ниво од 

1 година. 

 Законот за Градба го дефинира следното:  

Објектите од 3-та, 4-та и 5-та категорија на објекти се под ингеренција на општините. 

Законот дефинира 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 зачин во зависност од локалните климатски услови. Со 

подзаконски акти треба да се ограничи специфичната потрошувачка на енергија по m
2
. 

 Законот за Локална Самоуправа кој закон го дефинира следното: 

 Планирање на локален економски развој, утврдување на развојни и 

структурални приоритети, водење на локална економска политика, поддршка за 

развојот на мали и средни претпријатија; 

 Одведување и пречистување на отпадните и атмосферските води; 

 Јавно осветление 

 Законот за Животна Средина кој закон го дефинира следното: 

 Намалување на емисија на гасови кои што 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. 
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 Заштита и спречување на загадување на:водата, воздухот и земјиштето. 

 Законот за енергетика донесен 2011 година од страна на Владата на Република 

Македонија ги уредува целите на енергетската политика и начинот на нејзина реализација, 

енергетските дејности и начинот на регулирањето на енергетските дејности, пазарите за извори 

на енергија (електрична, природен гас, сурова нафта и деривати, топлинска, геотермална), 

условите за остварување на енергетска ефикасност и промоцијата на користењето на 

обновливите извори на енергија и други прашања од значење за енергетиката.  

Владата на Република Македонија ја креира политиката за унапредување на 

енергетската ефикасност и искористувањето на обновливите извори на енергија. Политиката за 

ефикасно користење на енергијата се утврдува со Стратегијата за унапредување на 

енергетската ефикасност. 

 Стратегијата за унапредување на енергетската ефикасност ги дефинира целите за 

зголемување на енергетската ефикасност и начините на кои таквите цели се постигнуваат, а 

особено: 

 намалување на енергетската потрошувачка по единица на бруто домашниот производ 

во Република Македонија; 

 зголемување на енергетската ефикасност во сите сектори на државната политика; 

 промовирање на нови технологии со висок степен на енергетска ефикасност; 

 промовирање на мерки за зголемување на енергетската ефикасност; 

 анализирање на потенцијалот за инсталирање на високо ефикасни комбинирани 

постројки, вклучувајќи високо ефикасни комбинирани постројки; 

 воведување на механизми за поддршка за зголемување на енергетската ефикасност, 

вклучувајќи повластени тарифи за производство на електрична енергија од високо 

ефикасни комбинирани постројки и други механизми за поддршка; 

 промовирање на јавната свест за целите на енергетската ефикасност и 

 намалување на штетните последици врз животната средина предизвикана од 

производството, преносот, дистрибуцијата и користењето на енергијата. 

 

Стратегијата за унапредување на енергетската ефикасност се донесува за период од најмалку 

десет години. 

 

 По предлог на Министерството, Владата на Република Македонија донесува Програма 

за реализација на Стратегијата за унапредување на енергетската ефикасност и се донесува за 

период од пет години. 

Програмата ги дефинира мерките за унапредување на енергетската ефикасност, а особено 

содржи: 

 мерки, 

 финансиски извори, 

 услови за имплементација, 

 индикатори за постигнување на резултатите, 

 технички прописи и национални стандарди за енергетска ефикасност, 

 други потребни податоци и 

 носителите на активностите и роковите за реализација на предвидените активности. 
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Надлежности на општините според Закон за енергетика: 

 Основа јавни претпријатија со дејност од енергетика и дава согласност на нивната 

програма за развој; 

 Одлука за општите услови за испорака на електрична и геотермална енергија; 

 Одлука за критериумите и условите за ограничување на потрошувачката на топлинска и 

геотермална енергија; 

 Новиот Закон за енергетика предвидува обврска на општините да приготват 3 годишна 

ПРОГРАМА за унапредување на енергетска ефикасност; 

 АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА на мерки за енергетска ефикасност на ниво на 

една година, а спроведувањето се контролира и од Советот на општините и од 

надлежното министерство. 

 

 Политиката на општината за енергетската ефикасност се утврдува во Програма за 

унапредување на енергетската ефикасност која треба да биде во согласност со државната 

Стратегија за унапредување на енергетската ефикасност. Програмата по предлог на 

градоначалникот, а по претходно прибавено мислење од Министерството, ја донесува Советот 

на општината и се донесува за период од пет години. Градоначалникот изготвува план за 

реализација на програмата и извештај за остварување на планот за претходната година и го 

доставува до Советот на општината поради одобрување, односно усвојување. Планот и 

извештајот се доставува до Министерството. 

Општина Штип досега нема развиено Програма за унапредување на енергетска ефикасност па 

затоа презема чекори во оваа насока. Постоечкиот Нацрт Документ е прва фаза кон 

развивањето на Програма за енергетска ефикасност. 

 Директивите на Европската унија воведуваат мерки и начини за подобрување на 

енергетската ефикасност, каде се стремат кон намалување на износот на искористената 

енергија имајќи ги во предвид климатските промени на локално ниво и рентабилноста. 

Усогласувањето со директивите на Европската унија за енергетски перформанси на згради, 

како и сертификација на зградите по одредени стандарди, не е целосно имплементирано. Се 

прават чекори за воведување на тие стандарди  и во нашите регулативи.  

Надлежности на општините според Закон за градење  и Правилник за енергетската 

ефикасност на градежните објекти (Службен весник бр. 143/08) се : 

 3-та, 4-та и 5-та 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 m
2
.  

Надлежности на општините донесување одлуки поврзани со енергетиката: 

 згради (објекти) кои се во сопственост на општината;   

 транспорт во општината;   

 услужни дејности на општината 

Во рамките на постојната законска регулатива општините имаат должност и обврска да 

активно се вклучат во рационализација на потрошувачката на енергија преку креирање и 

усвојување на програма за енергетска ефикасност со конкретни мерки за реализација, 

иницирање на активности за намалување на потрошувачка на енеррија и зголемување на 

свеста за енергетска ефикасност, следење на новите градби на нивна територија и укажување 

за користење на енергетски ефикасни материјали и методи во нивна изведба, а со цел за 
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намалување на потрошувачката на енергија, придонес кон намалено загадување на животната 

средина, итн. 

Општина Штип се придржува кон постојната законска регулатива и прави напори да 

активно учествува кон подобрување на енергетската ефикасност преку реализзација на 

конкретни мерки а со цел да биде пример на останатите општина и јавноста за директните 

придобивки од спроведените мерки за подобрување на енергетска ефикасност и рационално 

користење на енергија. Во тој однос општината има веќе превземено и реализирано мерки за 

енергетска ефикасност, како што се изготовка на физибилити студии за енергетска ефикасност 

во училиштата, како и проекти за намалување на загубите на вода во водоснабдителниот 

систем 

 Во Локалниот Еколошки Акционен План на Општина Штип не се предвидени конкретни 

мерки за воспоставување на енергетска ефикасност. Сепак, тој претставува рамка врз основа 

на која се реализираат некои проекти за енергетска ефикасност. Првиот чекор кон 

пристапувањето на овој проблем се мерењата извршени во СОУ „Коле Нехтенин“ во Штип 

(Октомври 2009) и изготвувањето на Физибилити студија за намалување на загубите и примена 

на начините и мерките за спроведување енергетска ефикасност во ова училиште.    

 

2.3 Управување со енергија во општината 

 

Локалната власт е раководена од: 

1. Совет на Општина- преставнички орган на граѓаните 

2. Градоначалник- извршен орган и преставник на Општината 

 

Совет на Општината 

Советот на Општината е преставнички орган на граѓаните. Бројот на членови на 

Советот се утврдува во зависност од бројот на жителите во Општината. Советот на Општина 

Штип го сочинуваат 23 преставници на граѓани избрани на општи, непосредни и слободни 

избори со тајно гласање. Членовите на Советот се избираат за време од 4 години во согласност 

со Закон. Советот на Општината избира претседател од редовите на членовите на Советот со 

мандат од 4 години. Претседателот на Советот ги свикува седниците, се грижи за 

организацијата и работата на Советот, ги потпишува одлуките и актите на Советот и ги 

доставува  на Градоначалникот заради прогласување и објавување. 

 

Градоначалник  

Градоначалникот се избира секоја четврта година на општи, непосредни и слободни 

избори со тајно гласање, во согласност со Законот со кој се регулираат локалните избори. 

Градоначалникот, според член 50 од Законот за Локална самоуправа (,,Службен весник на РМ” 

број 5/2002), ги има следниве надлежности: 

 Ја преставува и застапува Општината; 

 Ја контролира законитоста на прописите на Советот; 

 Ги објавува прописите на Советот во службено гласило на Општината; 

 Го обезбедува извршувањето на одлуката на Советот; 



Општинска Програма за Енергетска Ефикасност,  Општина Штип 

 ENSI © 2013 Страна 17 

 Го обезбедува извршувањето на работите кои што со Закон и се делегирани на 

Општината; 

 Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на Советот; 

 Го предлага годишниот Буџет и годишната сметка на  Буџетот на Општината; 

 Го извршува Буџетот на Општината; 

 Избира директори на јавните служби кои ги основала Општината, врз основа на јавен 

конкурс; 

 Редовно го известува Советот за извршувањето на надлежности во согласно со 

Статутот; 

 Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во 

согласност со Закон; 

 Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската 

администрација; 

 Раководи со општинската администрација; 

 Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените 

во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со Закон; 

 Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста 

на Општината, согласно со Закон и Статутот и 

 Врши други работи утврдени со Закон и Статутот. 

 

Општинската администрација е поделена во сектори, а секторите се поделени во 

оделенија.Секој сектор има свој раководител кој ја организира и раководи со работата во својот 

сектор и му поднесува извештај на градоначалникот за работата во неговиот сектор. 

Што се однесува до менаџирањето со енергијата и мерките за енергетска ефикасност во 

општинската администрација до донесувањето на Нацрт документот немаше конкретно 

Одделение или лица кои се задолжени за работа на ова поле, туку направените расходи за 

енергија ги управуваше Одделението за финансирање и буџет, а додека конкретни мерки како и 

проекти за енергетска ефикасност предлагаше и имплементираше Одделението за ЛЕР. Прв 

конкретен чекор за надминување на ваквата состојба е конкретниот Нацрт Документ како и 

формираниот Тим за Енергетска ефикасност кој ќе предлага годишен буџет за ЕЕ, како и ќе ги 

развива и имплементира мерките за ЕЕ на Општина Штип. Исто така, како конкретен чекор кон 

надминување на претходната состојба е и формираната база на податоци од страна на Тимот 

за ЕЕ на општина Штип со помош на која може ефикасно да се управува и менаџира со 

потрошувачката на енергија во општината. 

 

2.4  Производство и снабдување со енергија 

Општина Штип користи два извори на енергија. За затоплување на објектите се користи 

течно гориво (нафта), а за осветлување на истите како и за оптимално функционирање на 

вработените во објектите, како и за јавното осветлување, се користи електрична енергија. 

Сите објекти кои се во сопственост на општината располагаат со индивидуални системи за 

парно греење кои користат течно гориво (нафта) и системите се користат за затоплување на 
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објектите. Овие системи се во сопственост и контролирани од општината. Што се однесува до 

осветлувањето на објектите како и за оптималното функционирање на администрацијата се 

користи електрична енергија. Системот за дистрибуција и контрола над електричната енергија е 

во сопственост на ЕВН Македонија. Индивидуалните системи за парно греење што ги користат 

објектите се пред се од постаро производство со просечна старост од 20 години. Исто така овие 

системи немаат регулатори за потрошувачката на енергија па затоа и точно не може да се 

прикажат загубите кои ги имаат. Бидејќи се воочени овие проблеми Општина Штип има планови 

за надминување на овие проблеми со тоа што ќе се направат стручни аудити на овие системи и 

потоа ќе се пристапи кон промена (набавка) на овие системи. За разлика од системите за парно 

греење системот за дистрибуција на електрична енергија како и инсталациите за истата се во 

одлична состојба и нив ги одржува ЕВН Македонија.  

 

2.4.1 Обновливи извори на енергија 

Во понатамошните планови на Општина Штип се планираат и искористување на 

алтернативните извори на енергија. Имено Општина Штип веќе има направено студија за 

изградба на ветерници. Бидејќи Општина Штип има голем број на ветровити денови во 

годината, приватните инвеститори се заинтересирани за инвестирање во изградба на 

ветерници на подрачјето на Општина Штип. Општина Штип има голем број и на сончеви денови 

во годината па се размислува и се во подготовка неколку студии и за искористување на 

сончевата енергија за искористување на електричната енергија. Во овој контекст може да се 

спомене дека Општина Штип има изработено и комплетна студија со техничка документација и 

за изградба на брана на река Отиње, со што ќе се искористи и хидропотенцијалот на општината 

за производство на електрична енергија. Исто така Општина Штип во неколку свои објекти 

(градинки) има инсталирано сончеви колектори за искористување на сончевата енергија и се 

планира да се инсталираат и во останатите објекти. Овде е значајно да се спомене дека во 

Урбанистичкиот план на Општина Штип има одредени потенцијални локации за производство 

на електрична енергија од обновливи извори на енергија, а тоа се ТИР (технолошко 

индустриската зона) и комплексот до поранешната фабрика „Македонка“. 

 

2.4.2  Возила во сопственост на локалната самоуправа 

Подела во табелата се дадени список на возила во сопственост на Општина Штип. Овде е 

значајно да се спомене дека Општина Штип нема организиран јавен превоз и затоа и нема ни 

јавно претпријатие за транспорт. 

 

1. Chevrolet KLAK Spark 

Регистрација: ШТ-898-БЈ 

Година на производство: 2008 год. 

Број на шасија: KL1KF484J9C562864 

Број на мотор: A08S3053358KC1 

Сила на мотор во (KW): 38 kw 

Работна зафатнина на моторот во cm3: 796 cm3 

 

2. Chevrolet KLAK Spark 

Регистрација: ШТ-897-БЈ 

Година на производство: 2008 год. 

Број на шасија: KL1KF484J9C562964 

Број на мотор: A08S3053239KC1 

Сила на мотор во (KW): 38 kw 

Работна зафатнина на моторот во cm3: 796 cm3 

 

3. Chevrolet KLAK Spark 

Регистрација: ШТ-899-БЈ 

Година на производство: 2008 год. 

Број на шасија: KL1KF484J9C562925 
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Број на мотор: A08S3053238KC1 

Сила на мотор во (KW): 38 kw 

Работна зафатнина на моторот во cm3: 796 cm3 

 

4. Seat S.A Ibiza 

Регистрација: ШТ-896-БЈ 

Година на производство: 2008 год. 

Број на шасија: KL1KF484J9C562964 

Број на мотор: A08S3053239KC1 

Сила на мотор во (KW): 63 kw 

Работна зафатнина на моторот во cm3: 1390 cm3 

 

5. Seat Ibiza 1.4 CL 

Регистрација: ШТ-328-BM 

Година на производство: 1995 год. 

Број на шасија: VSSZZZ6KZZ744151 

Број на мотор: ABD 0586885 

Сила на мотор во (KW): 44 kw 

Работна зафатнина на моторот во cm3: 1395 cm3 

 

6. Ford Mondeo GLX 

Регистрација: ШТ-171-AZ 

Година на производство: 1997 год. 

Број на шасија: WF0AXXGBBAVE00362 

Број на мотор: VF00362 

Сила на мотор во (KW): 85 kw 

Работна зафатнина на моторот во cm3: 1795 cm3 

 

7. Volksfagen 3C Passat 1.8TSFI 

Регистрација: ШТ-123-БЈ 

Година на производство: 2007 год. 

Број на шасија: WVWZZZ3CZ8P067739 

Број на мотор: BZB/008328 

Сила на мотор во (KW): 118 kw 

Работна зафатнина на моторот во cm3: 1798 cm3 

 

2.5  Прашања за животна средина од аспект на користење на енергија 

Општина Штип е веројатно еден од ретките простори во Републиката кој може да се 

пофали со чист воздух. Основна причина за ова е непостоење на тешка индустрија која е еден 

од основните извори на аерозагадување. Постојаното присуство на ветар, од друга страна 

обезбедува перманентна аерација, така да дури и смогот е многу ретка појава. 

Општина Штип нема регистрирано тешка индустрија која може да ја загадува животната 

средина, со тоа што учеството на националните CO2 емисии на стакленичките гасови се во 

најниско ниво, со оглед на тоа дека 80% од индустријата е регистрирана како текстилната 

индустрија, а останите 20% се мешовита индустријата која користи мазут или TNG или 

електрична енергија. Со оглед на тоа дека Општина Штип не е приклучена на гасоводниот 

систем тоа претставува еден од големите проблеми околу намалувањето на емисијата на 

стакленичките гасови во атмосферата. Тоа го објаснува фактот со користењто на дрвото и 

мазутот како основни енергенси при процесите на технологии и  загревање. За разлика од 

индустријата домаќинствата се загреваат со искористување на сонцето како доогревање на 

своите домови како и со користење на електричната енергија и мазутот за парните котли. На 

територијта на Општината е регистрирана еден поголем загадувач кој како гориво во 

технолошкиот процес користи мазут па според законската регулатива тој содржи сулфур 

помалку од 1 % (S<1%).  

Врз основа на согледаните состојби со загадување на воздухот може да се заклучи дека иако 

податоците со кои во моментов се располага не укажуваат на постоење опасност и ризик, сепак 

постои потреба од мониторинг на состојбата со загадување на воздухот, за да навреме се 

сигнализира во случај на влошување, како и превентивна заштита. Во тој смисол се 

препорачани акциите во делот на сообраќај,  односно  урбан развој  кои  се  однесуваат  на  
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повисок  степен  на организација односно побрзо одвивање на сообраќајот, без чести запирања 

на возилата, бидејќи во тој случај се зголемува натрупувањето на јаглероден моноксид и други 

опасни состојки на издувните гасови, како и ориентација кон употреба на безоловни бензини и 

супституција со еколошки возила. Бидејќи во моментот во општината не постои индустрија која 

е загадувач, будно треба да се следат тенденциите за развој на нови гранки, односно изградба 

на нови капацитети, за да навреме се преземат сите превентивни заштитни мерки, вклучувајќи 

го и принципот "загадувачот плаќа".  

2.6. Потрошувачка на енергија во општината 

2.6.1. База на податоци и извори на информации 

Од јануари 2012, Општина Штип има во сопственост и одржува 21 јавна згради со вкупна 

кондиционирана (грејна) површина од околу 61 659 m² и 377 km на улично осветление. 

Енергијата која се користи од овие општински објекти како и од уличното осветление е околу 

10228,668 МWh годишно, односно околу 30% од општинскиот буџет е потребен за да ги покрие 

соодветните трошоци за потрошена енергија. 

Базата на податоци на Општина Штип се состои од податоци за зградите што се во сопственост 

на општината како вкупна површина, грејна површина, потрошувачка на енергија и гориво, 

извори на енергија и системи за производство на енергија. Податоците со кои се пополнува се 

собираат од администрацијата која работи во овие објекти со тоа што се добиваат од нив 

фактурите за потрошена електрична енергија, гориво, како и основните проекти на основа на кој 

се изградени објектите. 

Врз база на добиените податоци кои се обработуваат во базата на податоци се врши 

идентификација на целни групи и објекти каде што е потребно да се воведат мерки за 

енергетска ефикасност. Критериуми врз база на кој се врши идентификација за тоа каде и во кој 

објект треба да се воведат мерки за енергетска ефикасност се пред се потрошувачката на 

електрична енергија и гориво, големината на објектот, исправноста и староста на системите за 

производство на енергија. 

Општина Штип веќе располага со комплетна база на податоци за сите објекти во сопственост 

на општината, како и податоци за системот за улично осветлување. Врз основа на 

обработените податоци од базата веќе се утврдени неколку објекти во кои е потребно да се 

воведат мерки за ЕЕ, како и енергетски неефикасни светилки во системот на улично 

осветлување. 

 

Долната табела ја покажува годишната потрошувачка на енергија за општинските згради,  

уличното осветление. 

 

Збирна потрошувачка на енергија во  Општина Штип, 2012 

Сектор  Годишна потрошувачка на 

енергија 

MWh Денари 

Општински згради 21 7829,531 47.536.976 

Улично осветление 377 km 2399,137 15.594.388 

Вкупно  10228,668 63.131.364 
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Вкупна годишна потрошувачка во  Општина Штип, разделена по носители на енергија 

Носител на енергија Годишна потрошувачка на енергија Удел во % 

Електрична енергија 3408,855 МWh  

Парно греење  kWh  

Нафта/Јаглен 569,467 тон 6622,902 МWh  

Огревно дрво  16,399тон 196,911 МWh  

Гас  m³  kWh  

    kWh  

Вкупно 10228,668 МWh 100 

 

2.6.2. Згради 

Општина Штип поседува и одржува вкупно 21 зграда како што се училишта, детски 

градинки и административна зграда, и е одговорна за трошоците за топлинска и електрична 

енергија. Многу од зградите се стари   со дотраени фасади, прозорци, врати и котли за греење 

и се енергетски неефикасни, што резултира со високи трошоци за енергија. Сегашните нивоа на 

специфична потрошувачка на енергија во општинските згради во најголем број случаи се над 

нормативните нивоа и се индикатор за значаен достижлив потенцијал за енергетска 

ефикасност. Инвентарот на зградите и нивната специфична потрошувачка на енергија е 

сумирана во следната табела: 

 

 

Сегашна потрошувачка на енергија, општински згради, 2012 

Сектор 

  

Бр. на 

згради 

Површ. 

(*) 

Вид на 

греење 

Годишна потр. 

на енергија 

Просечна 

состојба 

на зграда 
 m²  MWh kWh/

m²
 

Образование 20 56.131 Локален 

систем 

на 

парно 

греење 

7098 127 задов

олите

лна 

Администрација 1 5.528 Локален 

систем 

на 

парно 

греење 

731 196 задов

олите

лна 

Други згради       

Вкупно 21 61.659  7829   

(*) Кондиционирана (грејна) површина (**) Удел во потрошувачка на енергија 

 

Во основното училиште „Гоце Делчев“ преку проектот ПЕП се заменети дотрените прозори и 

врати како и е обновена постоечката фасада со што е намалена потрошувачката на енергија за 

околу 20 %, а воедно е подобрен и внатрешниот комфор во овие објекти. Исто така во средното 
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училиште „Коле Нехтенин“ и Клонот „Бамби“ се направени стручни аудити и студии за 

енергетска ефикасност па во иднина со имплементација предложените мерки би се намалила 

потрошувачката на енергија и во овие објекти.  

Програмата за енергетска ефикасност го наведува постојниот потенцијал со одредени мерки за 

енергетска ефикасност. 

2.6.3. Улично осветление  

Општина Штип покрива површина од 556 km² со 377 km од улици. Сите главни улици и 

околу 90 % од другите улици се покриени со улично осветление. Системот за улично 

осветление е во сопственост на општината која е одговорна за одржување и трошоци за 

електрична енергија.  Како што е прикажано во следната табела,  90 % од уличните светилки се 

во функција, додека остатокот не функционираат бидејќи сијалиците се прегорени или поради 

оштетени сијалици или кабли. Уличните светилки се доминантно неефикасни и се од тип на 

живини светилки. Трошокот за осветление претставува значителен дел од општинскиот буџет и 

часовите на употреба на уличното осветление се ограничени на околу 4015 часа годишно. Исто 

така голем трошок за општината е и одржувањето на системот на улично осветление поради 

неефикасноста на живините светилки.  Во долната табела се дадени информации за системот 

за улично осветление и трошоците за функционирање. Годишните трошоци за електрична 

енергија за улично осветление претставуваат 8% од општинскиот буџет. 

 

Постоен систем на улично осветление, 2012 

Линија на улично 

осветление 

Моќност на 

трансформатор 

[kW] 

Број на светилки Потрошува

чка на 

енергија 

[kWh/год] 

Год. трошоци 

за 

потрошувачка 

[ден] 

Инсталирани Во работа 

  4041 4041 2.399.137 15.594.388,00 

      

ВКУПНО 654 4041 4041 2.399.137 15.594.388,00 

 

2.7. Финансиска рамка за финансирање на енергетска ефикасност во 
општината  

Во досегашните буџети на Општина Штип не биле предвидени финансиски средства за 

развојни проекти за подобрување на енергетската ефикасност на општината. Во идните буџети 

на Општина Штип со Програмата за енергетска ефикасност ќе се предвидат финансиски 

средства за развојни проекти во областа на енергетската ефикасност. Висината на 

финансиските средства кои ќе бидат превидени во буџетот на општината за развојни проекти 

од областа на ЕЕ ќе бидат утврдени во годишните акциони планови и во зависност од 

големината на општинскиот буџет. Други средства кои можат да се користат за финансирање 

на проекти за ЕЕ се преку долгорочно задолжување на општината со заеми за ЕЕ со поволни 

каматни стапки при што проектите би биле самофинансирачки со тоа што со имплементирање 

на проектите заштедите кои ќе се постигнат ќе придонесат за намалување на трошоците за 

енергија. Сличен модел на финансирање е и ЕСКО системот, при што вложените средства во 

проекти за ЕЕ би се враќале преку заштедите за потрошената енергија. Исто така многу 

ефикасен модел на финансирање на проекти за ЕЕ е и Јавното – приватно партнерство. Овој 

модел на финансирање пред се е добар за проекти во уличното осветлување и системот за 

водоснабдување при што приватниот партнер би ги финансирал развојните проекти, а идната 

добивка би се делела соодветно помеѓу партнерите.     
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2.8. Препреки за зголемување на енергетската ефикасност во општината 

Идентификувани се следните главни препреки: 

 Технички препреки;  

Главни технички проблеми со кои се соочува Општина Штип е непостоењето на база на 

податоци за енергетска ефикасност за објектите кои се во сопственост на Општина Штип. 

Поточно до сега во Општина Штип не е водено грижа за тоа да се направи една база на 

податоци за сите објекти со кој располага општината туку секој објект едноставно само си ги 

плаќал сметките за потрошена енергија. Воедно не е правена и поединечна анализа на 

потрошувачката на енергија во објектите. Овој голем недостаток веќе почнува да се 

надминува од страна на општинскиот тим за енергетска ефикасност пополнувајќи ја базата 

на податоци за сите објекти со кој располага Општина Штип како и за уличното 

осветлување така и водоснабдителниот систем. 

 Правни, регулаторни и политички (легислативни) препреки; 

Што се однесува до правните препреки за примена на енергетската ефикасност треба да се 

потенцира дека овие препреки  произлегуваат пред се не од непостоењето на закони туку 

пред се од нивната слаба примена. Имено постојат повеќе закони со кои се регулира 

енергетската ефикасност во Р.Македонија, пример како што е Законот за енергетика, но 

поради слаба контрола од државните служби примената на овие закони не се доследно 

почитува. Овие препреки е тешко да се решат на општинско ниво, бидејќи општините 

немаат ингеренции на овоа поле. 

 Економски и финансиски препреки (финансирање/буџетирање);  

Една од главните препреки за примена на енергетската ефикасност во Општина Штип е 

секако и непостоењето во рамките на општинскиот буџет на посебни ставки како за 

трошоците за енергија кои ги има општината, така и за развојни проекти со кои ќе се 

подобри состојбата на полето на заштедата на енергијата во општинските објекти. Оваа 

состојба се очекува да се надмина со изготвување на Програма за енергетска ефикасност 

со која ќе бидат предвидени и посебни ставки во општинскиот буџет кои ќе се однесуваат на 

енергетската ефикасност на општината. 

 Организациони, управувачки препреки  

До сега во рамките во Општина Штип во ниеден сектор или одделение не постоеле лица 

кои ќе работат за подобрување на енергетската ефикасност на општинските згради, 

уличното осветление и водоснабдителниот систем, па затоа и мерки за енергетска 

ефикасност не се преземани скоро во ниеден општински објект. Овој недостаток се очекува 

да се надмине со формирањето на тимот за енергетска ефикасност во рамките на 

општината кој ќе работи на подобрување на состојбите во потрошувачката на енергија како 

во општинските згради така и за уличното осветление и водоснабдителниот систем. 

 Препреки во подигнување на свест, ширење на информации и знаење  

Главни препреки  во подигнувањето на свеста за енергетска ефикасност како меѓу 

вработените во објектите кои ги владее општината така и меѓу граѓаните, е недоволната 

информираност за значењето на мерките за енергетска ефикасност како од аспект на 

намалување на трошоците за енергија така и во зачувувањето на животната средина. Исто 

така како препрека во ширењето на информации за ЕЕ е и непостоењето на програма како 

и стручен кадар во општината кој ќе работи на ова поле. Оваа состојба ќе се надмине како 

со веќе формираниот тим за ЕЕ на Општина Штип, така и со изготовка на Програмата за 

ЕЕ. Понатаму постоечката состојба ќе се надмине и со организирање на трибини, 
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предавања и дистрибуција на пропаганден материјал од страна на тимот за ЕЕ на 

општината како меѓу вработените во општинските објекти, така и меѓу граѓаните на 

Општина Штип за подигање на свеста на граѓаните за значењето на ЕЕ . 

 

3. ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЈА НА МЕЕП 

 

 3.1. Цели од спроведување на политики, поврзување со други 
стратегиски цели и цели на политики на општината 

Стратешкиот план за локален економски развој на општините Штип и Карбинци за 

периодот 2005 – 2011 година го дефинира и интерпретира изборот на стратегии и политики за 

градење на економскиот капацитет на локалната средина за подобрување на економската 

иднина и квалитетот на животот на заедницата и граѓаните. 

Визијата, како долгорочна стратешка определба кон која се стреми регионот на Штип и 

Карбинци е следнава: 

 

„Штипскиот регион е посакувано место за живеење со одржлив социо-економски 

развој“. 

 

Спроведувањето на Визијата за развој на регионот е поврзана со реализација на следниве 

стратешки и приоритетни цели за одржлив развој на локалната економија: 

 

 Одржлив индустриски развој 

 Современо земјоделско производство 

 Развој на човечки ресурси и институции 

 Одржливо користење на природните ресурси и заштита на животната средина 

Стратегијата предвидува и план за имплементација на секоја стратешка цел посебно, која 

предвидува временска рамка и буџет за извршување на секоја конкретна мерка посебно.  

 

Стратешка цел 1: одржлив индустриски развој 

Екномскиот развој на секој локален територијалитет, како основна цел го има градењето на 

капацитетот на локалниот регион со цел подобрување на економскиот перформанс, 

истовремено со подобрување на квалитетот и стандардот на живеење. Од тие причини, за 

реализација на овој долгорочен пиоритет се предвидени три конкретни развојни цели: 

 

 Подобрување на бизнис окружувањето 

 Поддршка на развојот на секторот на МСП 

 Привлекување на нови инвестиции 

 

Стратешка цел 2: современо земјоделско производство 

Стратешката цел за развој на современо земјоделско производство, претставува долгорочен 

приоритет за поддршка и развој на агрономскиот сектор и придружниот агроиндустриски сектор 

кој пред се претставува битна компонента и во Општина Штип. Трите конкретни развојни цели 

за постигнување на современо земјоделско производство во регионот се: 

 

 Примена на современи агро-технички мерки во примарното земјоделие 

 Извозна промоција на агроиндустриските производи 
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 Практикување, т.е. владеење на политиката за аграрно земјиште на локално ниво 

 

Стратешка цел 3: развој на човечки ресурси и образовни институции 

При процесот на дефинирањето на оваа долгорочна цел, а во контекст на градење на идната 

локална економија на Штипскиот регион, во предвид се земени неколку клучни чинители како, 

долгата традиција во градење на квалитетен систем на комплетно образование и инвестирање 

во човечки ресурси во регионот, континуираната потерба од квалификуван кадар, визијата и 

стратегијата Штипскиот регион да претставува и образовен центар во регионот. Од тие 

причини, предвидени се и разработени четири конкретни развојни приоритети: 

 

 Усогласување на образованието наспроти потебите од стопанството 

 Подобрување на квалитетот на примарното и средното стручно образование 

 Формирање Универзитет. Ова е долгорочна визија на Штипскиот регион во однос на 

образованието 

 Формирање на Центар за технологии  

Реализацијата на овие приоритети започна на 27 март 2007 година, со основањето на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ со седиште во Штип, како институција која ќе произведува 

високопрофесионален и квалитетен кадар, подготвен да го аплицира своето знаење во сите 

сфери на општественото живеење.  

 

Стратешка цел 4: одржливо користење на природни ресурси и заштита на животната 

средина  

Стратешката цел за одржливо користење на природните ресурси и трајна заштита на 

животната средина е иницирана пред се како индиректен сет од мерки кои имаат за цел да ги 

идентификуваат потенцијалот и најсоодветните проекти за одржливо користење на природните 

ресурси кои се на располагање во регионот, и истовремено да обезбедат заштита од 

деградација и конзервација на животната средина на долг рок. Четирите конкретни развојни 

цели се: 

 

 Одржливо користење на минерални и енергетски суровини 

 Користење обновливи извори на енергија 

 Заштита на животната средина 

 Креирање систем за просторно планирање 

 

До сега во врска со овие четири развојни цели се преземени конкретни мерки поточно се 

најдени странски инвеститори кои ќе инвестираат во наредните неколку години во обновливи 

извори на енергија,преку изградба на ветерници за производство на електрична енергија. 

 

Стратегијата за локален економски развој на Штип ги третира следниве два клучни елементи во 

градењето на структурата на локален економски развој: 

 

 Главните стратешки определби за идниот економски развој на овој регион, кои 

обезбедуваат рамка и логистика на програми, активности и трошоци кои треба да бидат 

направени. Истите се обликувани врз основа на истражувања за природата на 

економските и социјалните проблеми на овој регион, како и врз начините на кои 

економската политика може да помогне во нивното надминување. 
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 Активностите, т.е. мерките и програмите кои се однесуваат на реализација на 

конкретните развојни цели и соодветни мерки, односно програми и проекти за 

остварување на зададените стратешки цели.  

 

Улогата на Програмата за енергетска ефикасност во остварување на овие приоритети може 

да биде голема бидејќи општината поседува згради и обезбедува услуги за населението. Со 

намалување на потрошувачката на енергија, а со тоа и трошоците за енергија, се придонесува 

во подобрувањето на услугите и квалитетното живеење на граѓаните. Со намалување на 

трошоците за енергија за зградите (објекти) кои што се во сопственост на општината и 

услужните дејности на општината (уличното осветление) општината ќе има директни 

придобивки од направените заштеди на енергија. 

Очекуваните резултати од мерките на енергетска ефикасност во општина Штип се: 

 Намалување на трошоците за енергија/поефикасно користење на енергијата 

 Реновирање на постоечки енергетски системи и згради 

 Подобар внатрешен климатски конфор 

Општината има за цел да развива и спроведува Стратегија за локален одржлив развој. Главни 

компаративни предности на општината се: комплетирање на инфраструктурата во сите 

области, потикнување на малите и средни претпријатија во економската зона на Општина Штип. 

Визијата на Општина Штип 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 на подобрување на инфраструктурата и 

условите и 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.   

Општината ги поседува зградите на основните училишта и детските градинки, а обезбедува 

услуги за населението, како што е одржување на уличното осветление. 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 и детските градинки кои што се во сопственост на 

општината и услужните дејности на општината, сите граѓани кои живеат во неа ќе имаат 

директни придобивки од постигнатите заштеди. 

 

3.2. Одредени цели за енергетска ефикасност  

Целта на предложената Програма за Енергетска Ефикасност на Општина Штип е да се 

овозможи општината да ги намали трошоците за енергија и на тој начин го намали товарот врз 

општинскиот буџет. Со цел да се направи ова, ќе треба да се усвојат повеќе политики и 

процедури од страна на Општина Штип и усвојување и усогласување со МЕЕП како прв 

неопходен чекор. Исто така за надминување на постоечката состојба со потрошувачката на 

енергија неопходно е да се воведе постојан мониторинг на потрошувачката на гориво и 

електрична енергија како би се имало постојан увид во потрошувачката за енергија во објектите 

кои се во сопственост на Општина Штип. За да успешно се изврши мониторингот во овие 

објекти неопходно е да се доделат одговорности на лица во секој објект кој ќе бидат задолжени 
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да ја пратат состојбата со потрошувачка на енергија и да го известуваат тимот за енергетска 

ефикасност во Општина Штип. Тимот за енергетска ефикасност во Општина Штип сите овие 

податоци ќе ги внесува во базата на податоци за општинските објекти со што ќе се има точни 

информации за потрошувачката на енергија за секој објект во Општина Штип. По завршувањето 

на мониторингот и формирањето на базата на податоци ќе биде потребно и да се изготват и 

реализираат проекти за енергетска ефикасност. 

Kонкретно одредени цели заради успешно креирање на политиките за Програмата за 

енергетска ефикасност на Општина Штип се следниве: 

 Намалена потрошувачка на енергија во општинските објекти за 50% до 2016 

година. 

 Намалена емисија на стакленички гасови(акумулирано) за 144% до 2016 година. 

 Зголемена употреба на извори на обновлива енергија до 20% до 2016 година. 

 Подобрени услуги за уличното осветлување во општината за добивање на 100% 

осветление според стандардите до 2015 година,како и намалување на трошоците 

за улично осветлување за 70% до 2015 година. 

 Намален делот за расходи на енергија во општинскиот буџет за 30% до 2015 

година. 

 

Во доле преставениот графикон се претставени : 

 Врз основа на сегашната состојба, претставена е очекувата основна состојба на 

среднорочна перспектива, без имплементација на МЕЕП 

 Претставена е очекувата основна состојба со среднорочна перспектива врз основа на 

претходно опишана сегашна состојба, земјаќи ги во предвид планираните резултати од 

МЕЕП 
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3.3. Приоритети на МЕЕП 

Во услови на ограничени ресурси, општината има потреба да идентификува приоритети 

за нејзината Програма за енергетска ефикасност. Изборот на приоритетни целни групи и 

објекти во МЕЕП треба да се базира на неколу фактори, на пример: 

 Објекти со највисока потрошувачка на енергија 

Врз основа на прелиминарни истражувања, објектите коишто најмногу допринесуваат за 

високото ниво на потрошувачка на енергија во Општина Штип и соодветно значително го 

зголемуваат трошокот за употреба на енергија се: детските градинки, основните училишта, 

средните училишта, како и системите за јавно осветлување.  
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 Згради со висока специфична потрошувачка на енергија. 

Анализи на потрошувачката на енергија во општински згради врз основа на Општинската база 

на податоци за користење на енергија во општината покажуваат дека зградите со највисока 

потрошувачка на енергија по метар квадратен грејна површина се наведени во следните 

графикони: 
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 Објекти со постојни планови за реновирање, како што е комбинација на реновирање со 

подобувања од аспект на рационално користење на енергија, заштедува пари за 

инвестиции и оперативни трошоци. Сите објекти што се во владение на Општина Штип 

се со постојани планови за реновирање бидејќи се изградени пред триесет, па и повеќе 

години и притоа во нив сите овие години освен некои ситни интервенции не е направено 

поголеми интервенции во поглед на реконструкција и реновирање на овие објекти.  

 Згради со низок енергетски комфорт, особено оние коишто се користат од деца, т.е. 

детски градинки и училишта. Сите детски градиники, основни и средни училишта во 

Општина Штип се со постар датум на изградба и притоа во изминатите триесет па и 

повеќе години во овие објекти не е направено поголемо реновирање, па затоа и се со 

низок енергетски комфор 

 Објекти со висока потрошувачка на енергија и незадоволителни перформанси, на 

пример, како што се гледа и од графиконите погоре најголема специфична 

потрошувачка на енергија имаат објектите од целната група детски градинки. За оваа 

состојба во овие објекти има повеке причини. Како прво нерационалното користење на 

енергијата во овие објекти е голем проблем, понатаму застарените пумпни станици и 

застарена опрема за затоплување на објектите исто така во голема мера допринесуваат 

за големата потрошувачка на енергија 

 

Генерално, МЕЕП вклучува проекти коишто: 

 Покажуваат економска профитабилност на инвестиции за енергетска ефикасност 

 Прават економски заштеди преку документирани енергетски заштеди 

 Обезбедуваат заштита на животната средина преку намалување на емисии на штетните 

стакленички гасови и други загадувачи на животната средина 

 Имплементација на докажани технологии 

 Понуда на можности за повторување во иднина. 
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4. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

2013 -2015 

Врз основа на систематски анализи, Програмата за енергетска ефикасност 

идентификува погодни трошковно-ефикасни технички мерки да се имплементираат во 

општински објекти, како и мерки за организација, управување и подигнување на свест со цел да 

се променат практиките на однесување и управување кон практики кои се повеќе енергетско 

ефикасни. 

 

          4.1. Мерки за енергетска ефикасност во општински згради 

 

         Како прва мерка која за енергетска ефикасност која се планира да се превземе во 

сите општински објекти кои имаат систем за локално греење на нафта е замена на 

постојниот  енергенс за затоплување (нафта за греење) со алтернативен вид на 

енергенс (природен гас,дрвен чипс,пелети) , а со самото тоа и прилагодување (замена) 

на постоечкиот систем на новиот енергенс. Замената (прилагодувањето) се однесува на 

замена на постоечките котелски конфигурации со нови котели со сите пратечки системи 

и автоматика, целосно опремени и спремни за поврзување со постоечкиот радијаторски 

систем во објектите, како и замена на постоечките резервоари за гориво со нови во 

зависност од понудениот енергенс за затоплување. Внатрешната температура во 

објектите која треба да се постигне треба да биде од просечни 20 – 21 степен целзиус. 

Целиот проект се предвидува да се реализира по пат на Јавно приватно партнерство во 

временски период од 10 (десет) години. Вкупната инвестиција во смисла на замена на 

опремата за затоплување во објектите треба да е на трошок на приватниот партнер и се 

проценува на 75 000 000 МКД, а ќе премине во сопственост на општината по 

завршувањето на договорот за Јавно приватно партнерство. Исто така  приватниот 

партнер треба во рок од 10 (десет) години  постојано да го снабдува со енергенс за 

затоплување јавниот партнер за што ќе добива годишен ануитет кој ќе биде определен 

со Договорот за ЈПП. Се очекува намалување на трошоците до 50%, а рокот за 

имплементација се предвидува да не биде поголем од 1,5 години. 

                   Замена на сите внатрешни сијалици во објектите со нови штедливи сијалици со што 

би се намалила потрошувачката на енергија за 5%.Мерката се предвидува да се реализира од 

општинскиот буџет и се проценува на 600.000 МКД, а рокот за имплементација да не биде 

подолг од 2 години. 

 

 

4.1.1. Мерки за енергетска ефикасност во училишта 

Oпштина Штип има 4 основни и 4 средни училишта и располага со 20 училишни згради. 

Сите овие објекти се со средна физичка состојба при што сите овие објекти имаат големи 

трошоци за енергија затоа што користат локален систем за затоплување на нафта. Притоа сите 

овие системи со мали исклучоци се дотраени, поточно се во функција повеќе од 30 години без 

притоа да се користи регулација на топлината или да се вршат мерења за загубата на енергија. 

Исто така овие објекти имаат дотраени фасади кои се пред распаѓање, а и внатрешниот 

инвентар како што е подот, прозорците, вратите е во една очајна состојба. Заедничко за сите 

овие објекти е што во ниту еден од нив не се применуваат мерки за енергетска ефикасност. 

Заради надминување на постоечката состојба неопходно е да се преземат следниве мерки: 

 Изработка на стручни аудити за сите објекти заради определување на приоритети при 

реконструкцијата на објектите. Се проценува дека за оваа мерка ќе бидат потребни 
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околу 500.000 денари, а мерката се предвидува да се финансира дел со средства од 

општинскиот буџет, дел во соработка со организации кои изработуваат стручни аудити 

како донација. Рокот за имплементација се предвидува да не биде поголем од 1,5 

години. 

 Воведување на систем на далечинска контрола на топлинските станици или подстаници 

и регулирање на режимот на работа во сите објекти, а во функција на заштеда на 

енергија во работното време, вон работното време и празници, при што се очекува 

намалување на трошоците за 10%. Целата мерка се предвидува да се финансира од 

буџетите на училиштата или општинскиот буџет, а инвестицијата се проценува да не 

биде поголема од 600.000 МКД. Рокот за имплементација се предвидува да не биде 

поголем од 1 година. 

 Замена на постоечките дотраени фасади на објектите и топлинска изолација на 

ѕидовите, замена на кров, замена на прозорци и врати во  ООУ „Ванчо Прќе“ со што би 

се намалила потрошувачката на енергија до 30%, а би се подобрил и внатрешниот 

комфор на објектите. Мерката се предвидува да се финансира преку Проектот за 

одржлива енергија на Меѓународната Банка за обнова и развој во соработка со 

Министерството за економија, а инвестицијата се проценува на 10.000.000 МКД. Рокот 

за имплементација да биде до 2015 година. 

 Замена на старите прозори во објектите на ООУ „Тошо Арсов“ , ООУ „Димитар Влахов“ 

и ООУ „Гоце Делчев“. Со примена на оваа мерка се проценува дека би се намалила 

потрошувачката на енергија за 20%. Мерката се предвидува да се финансира по пат на 

грантови, донации и средства од општинскиот буџет, а инвестицијата се проценува на 

1.800.000 МКД. Рокот за имплементација да биде до 2015 година. 

 4.1.2. Мерки за енергетска ефикасност во детски градинки 

Општина Штип има 2 детски градинки кои имаат 8 објекти во владение. Сите овие објекти 

се во скоро иста состојба како и училишните објекти, па затоа се предвидуваат и истите мерки 

заради надминување на постоечката состојба. 

 Изработка на стручни аудити за сите објекти заради определување на приоритети при 

реконструкцијата на објектите. Се проценува дека за оваа мерка ќе бидат потребни 

околу 500.000 денари, а мерката се предвидува да се финансира дел со средства од 

општинскиот буџет, дел во соработка со организации кои изработуваат стручни аудити 

како донација. Рокот за имплементација се предвидува да не биде поголем од 1,5 

години. 

 Воведување на систем на далечинска контрола на топлинските станици или подстаници 

и регулирање на режимот на работа, а во функција на заштеда на енергија во работното 

време, вон работното време и празници, при што се очекува намалување на трошоците 

за 10%. Целата мерка се предвидува да се финансира од општинскиот буџет, а 

инвестицијата се проценува да не биде поголема од 300.000 МКД. Рокот за 

имплементација се предвидува да не биде поголем од 1 година. 

 Замена на постоечките дотраени фасади на објектите и топлинска изолација на 

ѕидовите во Клон „Бамби“ со што би се намалила потрошувачката на енергија до 30%, а 

би се подобрил и внатрешниот комфор на објектите. Мерката се предвидува да се 

финансира по пат на грантови, донации, заем и средства од општинскиот буџет, а 

инвестицијата се проценува на 1.500.000 МКД. Рокот за имплементација да биде до 

2015 година. 

 Замена на прозори и врати во објектите на Клон „Цветови“, Клон „Сончогледи“, Клон 

„Пчелка“,Клон „Росица“, Клон „Развигорче“ со што би се намалила потрошувачката на 



Општинска Програма за Енергетска Ефикасност,  Општина Штип 

 ENSI © 2013 Страна 33 

енергија за 20%. Мерката се предвидува да се финансира по пат на грантови, донации и 

средства од општинскиот буџет, а инвестицијата се проценува на 2.000.000 денари. 

Рокот за имплементација да биде до 2015 година. 

 Реконструкција на кров на објектите на ЈУДОДГ Астибо Р.Е. Астибо и Клон „Пчелка“ со 

што би се намалила потрошувачката на енергија за 20%. Мерката се предвидува да се 

финансира по пат на донации, грантови, а инвестицијата се проценува на 17.250.000 

денари. Рокот за имплементација да биде до 2015 година. 

     

 4.1.3. Мерки за енергетска ефикасност во административни згради 

Општина Штип располага само со една административна зграда. Потрошувачката на 

енергија  во неа е на задоволително ниво, а зградата е во добра физичка состојба. Сепак има 

место за намалување на трошоците за енергија во објектот, а тоа би се постигнало пред се со 

следниве предложени мерки. 

 Подигање на свеста на вработените во административната зграда за трошоците за 

енергија во објекто,т како и кои мерки за ЕЕ можат тие лично да ги превземат (да не се 

вклучуваат електрични греалки и клими на топло време, итн.) за намалување на 

трошоците за енергија. Со оваа мерка, претпоставка е дека би се намалиле трошоците 

за енергија во објектот за 10%, а трошоци за оваа мерка не се предвидени бидејќи преку 

предавања од страна на општинскиот тим за ЕЕ би се имплементирала мерката. Рокот 

за имплементација да биде до 2013 година. 

 Инсталирање на автоматска контрола на системот за греење со што би се намалила 

потрошувачката на енергија за 10%. Мерката се предвидува да се реализира со 

средства од буџетот на општината, а инвестицијата се проценува на 150.000 денари. 

Рокот за имплементација да биде до 2014 година. 

 

4.2. Мерки за енергетска ефикасност за улично осветление 

Уличните светилки се доминантно неефикасни и се од тип на живини светилки. Трошокот за 

осветление претставува значителен дел од општинскиот буџет и часовите на употреба на 

уличното осветление се ограничени на околу 4015 часа годишно. Исто така голем трошок за 

општината е и одржувањето на системот на улично осветление поради неефикасноста на 

живините светилки. Поради ова се предложени следниве мерки за надминување на 

постоечката состојба: 

 

 Евидентирање и нумерирање на електричните столбови, мерни места и електрични 

броила, евидентирањето да биде според УЗ и МЗ и улици. 

 

 Одвојување на управувачките уреди (контролни) за улично осветлување од 

трафостаниците и нивно надворешно поставување. Ќе се постигне ефикасна регулација 

и целосен увид. 

 

 Замена на сите 4041 постоечки живини светилки со нови штедливи светилки (ЛЕД) и 

намалување на трошоците за електрична енергија и одржување за 70%. Целокупната 

инвестиција се проценува на околу 80 милиони денари, а целиот проект ќе се реализира 

по пат на јавно – приватно партнерство или преку ЕСКО компанија. Целата мерка се 

предвидува да се имплементира во рок од една година. 
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4.3. Активности за ширење на информации, обуки подигнување на свест 

Со цел подобро информирање како и подигање на свеста за енергетска ефикасност на 

вработените во објектите кои се во сопственост на Општина Штип како и граѓаните кои живеат 

на подрачјето на општината, општинскиот тим за ЕЕ планира повеќе активности : 

 Организирање на предавања од страна на тимот за ЕЕ на Општина Штип во детските 

градинки, основните и средните училишта во општината. Се планира двапати во 

годината во секоја детска градинка и училиште во Општина Штип да се организираат 

предавања за ЕЕ од страна на тимот за ЕЕ. На предавањата на кој треба да 

присуствуваат децата кои учат во училиштата така и вработените лица во нив ќе бидат 

претсавени и објаснети мерките кои треба да бидат спроведени од сите лица кои имаат 

престој во објектите за намалување на трошоците за енергија, како и важноста од 

намалувањето на потрошувачката на енергија за подобрување на животната средина. 

Со овие предавања би се подигнала свеста на децата и вработените во објектите за 

спроведување на мерките за ЕЕ.  

 Организирање на трибини од страна на тимот за ЕЕ на Општина Штип за граѓаните на 

Општина Штип. На овие трибини на кој би се поканиле и стручни лица од полето на 

енергетска ефикасност, граѓаните би се информирале за значењето од презимање на 

мерки за ЕЕ во нивниот секојдневен живот, а воедно би се запознале и со државната 

стратегија за ЕЕ и Општинската програма за ЕЕ. Со овие трибини би се подигнала 

свеста кај граѓаните за важноста од презимање на мерки за ЕЕ во нивниот секојдневен 

живот, а воедно би се информирале и кој проекти и активности ќе ги превземе државата 

и општината на поле на подобрување на ЕЕ.   

 Изготовка, печатење и дистрибуција на промотивен материјал за енергетска 

ефикасност. Со дистрибуција на овој материјал меѓу граѓаните и во институциите би се 

подигнала свеста кај граѓаните за важноста од презимање на мерки за ЕЕ во нивниот 

секојдневен живот, а воедно би се информирале и кој проекти и активности ќе ги 

превземе државата и општината на поле на подобрување на ЕЕ.   

 

4.4. Временска рамка за имплементација на активности согласно    
Програмата за енергетска ефикасност на општината 

Активност 2013 2014 2015 

Одржување на Базата на податоци x x x 

Енергетска оцена на згради 1-n x x  

Енергетска оцена на Улично осветление  x   

Имплементација на проекти за згради 1-n  x x 

Имплементација на проекти за улично 

осветление 

x x  

Обука на раководители за енергетско 

управување во општински згради 

x   

Кампања за подигнување на свеста за 

општинската админситрација 

x х x 

Имплементација на проекти за водоводната 

мрежа 

  х 
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5. ПЛАНИРАНИ ПРИДОБИВКИ ОД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МЕЕП  

5.1. Потенцијал за заштеда на енергија според МЕЕП 

Ако сите мерки за енергетска ефикасност се имплементираат, тогаш вкупната 

потрошувачка на енергија може да се намали од 10 228,137 МWh/год. на 4944,3 МWh/год., што 

претставува 52 % намалување споредено со сегашната состојба. 

 

 

Потенција за заштеда на енергија според МЕЕП  

Сектор 
Сегашна потрошувачка 

MWh/год. 

После ЕЕ проекти  

МWh/год. 
% заштеди 

Образование 7098 3818,95 46% 

Администрација 731 405,607 45% 

Други згради    

Улично осветление 2399,137 719,742 70% 

Вкупно 10.228,137 4944,3 52% 

 

 

 

Годишни заштеди на енергија според носители на енергија 

Energy carrier 2013 2014 2015 

Електрична енергија MWh 1679,3 1679,3 1844,5 

Парно греење kWh    

Нафта kWh  3.039.543 3.039.543 

Јаглен тон    

Гас m
3 

   

Дрва                                 kWh  74.213 74.213 

 



Општинска Програма за Енергетска Ефикасност,  Општина Штип 

 ENSI © 2013 Страна 36 

5.2. Заштеди 

Со реализирање на програмата за енергетска ефикасност на Општина Штип вкупните 

заштеди би изнесувале 82.393.213 денари (како што е претставено подоле во табелата). Овие 

заштеди секако ќе се постигнат со имплементирање на предвидените мерки за ЕЕ. 

За да се постигнат планираните заштеди во општинските објкети треба да се имплементираат 

повеќе мерки : 

             Да се замени системот и енергенсот за затоплување во општинските објекти кои имаат 

индивидуален систем за затоплување со алтернативен енергенс (гас,чипс), со што би се 

намалиле трошоците за енергија за 50%.Мерката се предвидува да се пеализира по пат на 

Јавно - приватно партнерство. 

            Замена на сите внатрешни сијалици во објектите со нови штедливи сијалици со што би 

се намалила потрошувачката на енергија за 5%.Мерката се предвидува да се реализира од 

општинскиот буџет. 

Воведување на систем на далечинска контрола на топлинските станици или подстаници 

и регулирање на режимот на работа во сите општински објекти, а во функција на заштеда на 

енергија во работното време, вон работното време и празници, при што се очекува намалување 

на трошоците за 10%. Замена на постоечките дотраени фасади на објектите и топлинска 

изолација на ѕидовите во Клон „Пчелка“ и Клон „Бамби“ и ООУ „Ванчо Прке“ со што би се 

намалила потрошувачката на енергија до 30%, а би се подобрил и внатрешниот комфор на 

објектите. Замена на прозори и врати во објектите на Клон „Цветови“, Клон „Сончогледи“, Клон 

„Пчелка“,ООУ „Тошо Арсов“,ООУ „Гоце Делчев“,ООУ „Ванчо Прќе“ и ООУ „Димитар Влахов“ со 

што би се намалила потрошувачката на енергија за 20%. Мерката се предвидува да се 

финансира по пат на грантови, донации и средства од општинскиот буџет. Реконструкција на 

кров на објектите на ЈУДОДГ Астибо Р.Е. Астибо и Клон „Пчелка“ со што би се намалила 

потрошувачката на енергија за 25%. Мерката се предвидува да се финансира по пат на 

донации, грантови. 

Со реализирање на проектот за реконструкција на јавното осветлување е предвидено 

замена на сите 4041 инсталирани сијалици со нови штедливи ЛЕД сијалици со што би се 

намалила потрошувачката на електрична енергија до 70%, а воедно трошоци за одржување за  

наредните десет години скоро и би немало поради долгиот век на живот на новите сијалици. 

Целиот проект би се реализирал по пат на Јавно – Приватно Партнерство при што целата 

инвестиција ќе ја покрие приватниот партнер, а понатаму јавниот партнер би му плаќал годишни 

ануитети за извршената реконструкција. 
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Вкупни заштеди (82.393.213 денари) 

Област на заштеди Заштеди 

2013 

Заштеди 

2014 

Заштеди 

2015 

    

Парно греење, згради    

Горива за греење во згради  20.608.158 20.608.158 

Одржување, греење    

Електрична енергија, згради   1.474.032 

Електрична енергија, улично 

осветление 

10.916.072 10.916.072 10.916.072 

Одржување, улични светилки  3.426.277 3.528.372 

Електрична енергија, 

снабдување со вода и 

канализација 

   

Одржување, систем за вода и 

канализација  

   

    

Експлоатација и одржување, 

друго 

   

Такси за животна средина    

Вкупно заштеди 10.916.072 34.950.507 36.526.634 

Оперативни трошоци    

Годишни нето заштеди 10.916.072 34.950.507 36.526.634 

Акумулирани нето заштеди 10.916.072 45.866.579 82.393.213 

 

 

 

 

Се користат следните единечни цени за пресметка на заштедите: 

Носител на енергија  

Електрична енергија 6,5 – 8,95 МКД ден/kWh 

Парно греење  ден/kWh 

Нафта/ Јаглен 62.000 ден/тон 

Огревно дрво 
3.000 

ден/m³ 

Гас 
 

ден/m³
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 5.3. Придобивки за животната средина 

Со постигнување на планираните заштеди, годишните намалувања на CO2 емисии ќе 

бидат како што се прикажани во долната табела. Заштедите се пресметани со помош на CO2 

коефициенти на емисија коишто се дадени подоле. 

Годишни CO2 emissions reductions in kg/year 

 

 

 

5.4. Дополнителни придобивки  

 Со имплементирање на сите мерки од Програмата за енергетска ефикасност, освен 

намалувањето на трошоците за енергија и стакленички гасови ќе се добијат и позитивни ефекти 

и во други области : 

- Подобар внатрешен комфорт на објектите кои што се во владение на Општина Штип, со 

што ќе се добијат подобри услови за работа на администрацијата и подобар комфор на 

лицата кои престојуваат во нив ( деца, ученици,итн ). 

- Подобрени општински услуги пред се во делот на уличното осветлување.  

- Помалку здравствени проблеми за лицата со престој во општинските објекти кои ќе се 

добијат со реновирањето на објектите како и за граѓаните на Општина Штип со 

намалувањето на емисиите на стакленички гасови. 
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6. ФИНАНСИРАЊЕ НА МЕЕП  

6.1. Инвестиции за имплементација на МЕЕП 

Подолу во табелата е даден преглед на инвестициите кои се потребни за имплементација 

на Програмата за енергетска ефикасност на општината по целни групи и проекти/ активности.  

 

Инвестиционен план за МЕЕП (183.300.000 ден) 

Целни групи/ 

Проекти 

Инвестиција 

во проект 
2013 2014 2015 

Целна Група 1 

– општински 

објекти 

110.050.000 

МКД 

   

Проект 1.1 – 

изработка на 

стручни аудити 

1.000.000 

МКД 

500.000 

МКД 

500.000 

МКД 

 

Проект 1.2 – 

Замена на 

системот и 

енергенсот за 

затоплување 

75.000.000 

МКД 

75.000.000 

МКД 

  

Проект 1.3 – 

Замена на 

внатрешното 

осветлување 

со ново 

600.000 МКД 600.000 

МКД 

  

Проект 1.4 – 

воведување на 

автоматика на 

топлинските 

пумпи  

900.000 МКД 400.000 

МКД 

500.000 

МКД 

 

Проект 1.5 – 

замена на 

дотраени 

фасади 

7.500.000 

МКД 

  7.500.000 

МКД 

Проект 1.6 – 

замена на 

прозори и 

врати 

7.800.000 

МКД 

  7.800.000 

МКД 

Проект 1.7 – 

реконструкција 

на кровови 

17.250.000 

МКД 

  17.250.000 

МКД 

Целна Група 2 

– Улично 

осветлување 

80.000.000 

МКД 
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Проект 2.1 – 

реконструкција 

и 

модернизација 

на јавното 

осветлување 

80.000.000 

МКД 

80.000.000 

МКД 

  

Вкупно: 190.050.000 

МКД 

156.500.000 

МКД 

1.000.000 

МКД 

32.550.000 

МКД 

 

6.2. Извори и начини на финансирање 

 Фондови коишто произлегуваат од општинскиот буџет 

 Програми за грантови на државно ниво и/или финансиски шеми 

 Заеми од комерцијални банки и/или меки кредити администрирани од локални банки 

 Меѓународни банкарски институции, грантови, меки кредити, регуларни заеми 

 Грантови од донатори 

 ЕСКО финансирање, ако го има на локалниот пазар 

 Финансирање од производители или снабдувачи на опрема 

 Приватни инвестиции 

 

6.3. План за финансирање 

Финансирањето на МЕЕП мора да покаже дека сите планови се во согласност со: 

 Системот за буџетирање на општината 

 Одговорностите за буџетирање во општината 

 Распоредот за буџетирање во општината 

 

Сумарен план за финансирање, (183.300.000  денари) 

Извори на финансирање 2013 2014 2015 

Општински буџет    25.050.000 

Заеми     

Грантови    10.000.000 

ЕСКО компании/ЈПП  80.000.000 75.000.000  

Донации     

Вкупна инвестиција  80.000.000 75.000.000 35.050.000 

 

6.4. Профитабилност 

 6.4.1. Профитабилност на инвестиции 

Во табелата поделе е прикажана профитабилноста на инвестициите за имплементација на 

МЕЕП, без притоа да се земат во предвид последиците од предложениот финансиски план, 

како што е прикажано во табелата подолу. 
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Профитабилност 

 2013 2014 2015 

Инвестиција Ден 80.000.000 75.000.000 35.050.000 

Нето заштеди ден/год. 14.444.444 20.608.158 1.474.032 

Период на враќање години 5,5 3,6 23,8 

NPV (*) ден 75.479.802 146.825.938 -17.552.077 

NPVQ (*)  0,94 1,96 -0,50 

IRR (*) % 17,3 27,3 0,4 

(*) Профитабилноста е пресметана со економски животен век од 20 години и реална дисконтна 

стапка од 10%. 

 

 6.4.2. Сумарен готовински тек 

Во табелата подолу е покажана профитабилноста на инвестициите за имплементација на 

МЕЕП, земајќи ги во предвид последиците од предложениот финансиски план (камата за земен 

заем, даноци, грантови, субвенции, итн), како што е прикажано во табелата подолу. 

 

Сумарен Готовински тек 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиција 80.000.000 75.000.00

0 

35.050.00

0 

      

Финансирање:          

Општински 

буџет 

80.000.000 75.000.00

0 

25.050.00

0 

      

Грант   10.000.00

0 

      

Заем          

Трошоци за 

сервисирање 

на долг 

10.000.000 10.000.00

0 

10.000.00

0 

10.000.000 10.000.00

0 

10.000.000 10.000.000 10.000.00

0 

10.000.00

0 

Нето заштеди 14.444.444 

 

14.444.44

4 

 

14.444.44

4 

 

14.444.444 

 

14.444.44

4 

 

14.444.444 

 

14.444.444 

 

14.444.44

4 

 

14.444.44

4 

 

Нето 

готовински 

тек 

75.555.556 

 

48.895.82

0 

 

28.751.10

6  

 

24.719.568  

 

25.761.15

5  

 

26.833.990  

 

27.939.009  

 

29.077.18

0  

 

30.249.49

5  

 

Акумулиран 

готовински 

тек 

75.555.556 124.451.3

76 

95.700.27

0 

70.980.702 45.219.54

7 

18.385.557 9.553.452  

 

38.630.63

1  

 

68.880.12

6  

 

Сегашна 

вредност (PV) 

75.555.556 44.450.74

5 

23.761.24

5  

18.572.177  

 

17.595.21

5  

 

16.661.796  

 

15.770.842  

 

14.921.19

1  

 

14.111.61

3  

 

Акумулирана 

PV 

75.555.556 120.006.3

01 

96.245.05

7 

77.672.880 60.077.66

4 

43.415.868 27.645.025 12.723.83

5 

1.387.778 

*Услови:  МЕЕП беше официјалиран во “2013 -1” година 
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МЕЕП период за готовински тек = 10 години (вклучително 2013 година) 

  Реална дисконтна стапка = 10 % 

 

7. ИНДИКАТИВНА ТАБЕЛА ЗА МЕЕП 

 

Индикативна табела за МЕЕП, 2013 – 2015 

Целна 

група/ 

ентитет 

Проектна 

активност 

Цели Проектиран

а 

инвестиција 

(единица) 

Предложени 

извори за 

финансирањ

е 

Временски 

период 

Партнери во 

проектна 

имплементац

ија 

Јавно 

осветлување 

Изработка на 

елаборат и 

тендерска 

документација 

за 

модернизација 

и 

реконструкција 

на јавното 

осветлување 

Замена на 

4041  живини 

светилки со 

штедливи ЛЕД 

светилки 

80.000.000 

МКД 

Општински 

буџет преку 

заштедите од 

модернизација

та на јавното 

осветлување, 

ЕСКО,ЈПП 

2013 година Приватен 

партнер 

Објекти кој 

поседуваат 

систем за 

индивидуално 

парно греење 

Изработка на 

студија и 

тендер за ЈПП 

Замена на 

постојните 

системи и 

енергенс за 

затоплување 

75.000.000 

МКД 

ЈПП 2013 Приватен 

партнер 

Детски 

градинки 

Изработка на 

стручни аудити 

Определување 

на приоритети 

при 

реконструкции 

на објектите 

500.000 МКД Општински 

буџет,донации 

2013/14 

година 

МАЦЕФ/ЕНСИ 

Детски 

градинки 

Замена на 

фасади и 

топлинска 

изолација 

Намалување 

на трошоците 

за енергија за 

30% 

1.500.000 МКД Донации,гранто

ви,Општински 

буџет 

2014 година Бизнис сектор 

Детски 

градинки 

Замена на 

прозори и 

врати 

Намалување 

на трошоците 

за енергија за 

20% 

2.000.000 МКД Донации,гранто

ви,Општински 

буџет 

2014 година Бизнис сектор 

Детски 

градинки 

Реконструкција 

на кров 

Намалување 

на трошоците 

за енергија 

20% 

17.250.000 

МКД 

Донации,гранто

ви,Општински 

буџет 

2015 година Бизнис сектор 

Детски 

градинки 

Воведување на 

далечинска 

контрола на 

топлинските 

станици 

Намалување 

на трошоците 

за енергија за 

10% 

300.000 МКД Општински 

буџет 

2014 година Бизнис сектор 
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Училишта Изработка на 

стручни аудити 

Определување 

на приоритети 

при 

реконструкции 

на објектите 

500.000 МКД Општински 

буџет,донации 

2013/124годи

на 

МАЦЕФ/ЕНСИ 

Училишта Замена на 

фасади и 

топлинска 

изолација 

Намалување 

на трошоците 

за енергија за 

30% 

10.000.000 

МКД 

ПЕП програма 

за 

грантови,донац

ии, 

Општински 

буџет 

2015 година Бизнис сектор 

 

 

 

Училишта Замена на 

прозори и 

врати 

Намалување 

на трошоците 

за енергија за 

10% 

1.800.000 МКД ПЕП програма 

за 

грантови,донац

ии, 

Општински 

буџет 

2014 година Бизнис сектор 

Училишта Воведување на 

далечинска 

контрола на 

топлинските 

станици 

Намалување 

на трошоците 

за енергија за 

10% 

600.000 МКД Општински 

буџет 

2014 година Бизнис сектор 

Сите објекти Подготвителни 

работи 

Намалување 

на трошоците 

за ел.енергија 

за 5% 

600.000 МКД Општински 

буџет 

2014 Бизнис сектор 
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8. ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МЕЕП 

8.1. Годишни акциони планови 

Програмата за енергетска ефикасност се имплементира во коориднација со општинскиот 

буџет и процесот за инвестирање. Годишните акциони планови за имплементација на МЕЕП ќе 

бидат развиени и вклучени во општинските годишни планови. Дополнително на проектините 

активности, секој Акционен план ќе вклучи активности за мониторинг и известување на 

севкупната имплементација на МЕЕП. Акциониот план во првата година има некои специфични 

елементи коишто се потребни за развој на основа за понатамошни рутински акции за 

имплементација на МЕЕП, илустрирани во табелета подоле. 

 

Акционен план за јануари – декември 2013  

 

Активност Одговорен Буџет Почеток Крај 

1. Формализирање на Тимот за 

енергетска ефикасност, позиции и 

одговорности 

Градоначалник   јануари март 

2. Преглед на постојни договори од 

областа на енергетика 

ЕЕ Тим   април мај 

3. Поставување на Информативна База 

на податоци за сите згради и 

правење на извештаи 

ЕЕ Тим  мај јуни 

4. Работа со процедури за 

идентификување на висока 

потрошувачка на енергија во згради и 

/ или потреба од реновирање  

ЕЕ Тим   јуни јуни 

5. Проетирање/ тендерирање на   

проекти 

ЕЕ Тим  јули  јули 

6. Имплементација на проект за улично 

осветлување 

ЕЕ Тим 80.000.000 

МКД 

август декември 

7. Имплементација на проект за 

изработка на стручни аудити за 

објекти 

ЕЕ Тим 500.000 

МКД 

август декември 

8. Активност  за ширење на 

информации/подигнување на свеста   

ЕЕ Тим  септември октомври 

9. Акционен план за наредна година ЕЕ Тим  ноември декември 

10. Одобрување на буџет за наредна 

година 

Совет на 

општина Штип 

 декември декември 

11. Годишен извештај ЕЕ Тим  декември декември 

Вкупно 80.500.000 

МКД 
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Финансирање на акционен план за 2011 година 

Тип на финансирање Извор Финансирање во 

[ден] 

Каматна стапка 

[%] 

Години 

[год] 

Општински буџет Општински буџет 500.000 МКД  1 

ЕСКО    Општински буџет 80.000.000 МКД  1 

Вкупна инвестиција во 

2013 

 80.500.000 МКД   

  

8.2. Управување со МЕЕП – Тим за Енергетска Ефикасност 

 

Тим за Енергетска Ефикасност 

Никола Илиев Раководител на тимот 

Александар Арсовски Член на тимот 

Билјана Тунева Член на тимот 

 

За развојот, имплементацијата и мониторинг на МЕЕП беше формиран Општински тим за 

енергетска ефикасност со 5 годишен мандат и одговорности. Тимот за енергетска ефикасност е 

составен од 3 експерти од општината и истиот директно известува до Градоначалникот. 

Раководителот на тимот е раководител за управување на енергија во општината. Главна 

активност, одговорност и улога на Тимот за енергетска ефикасност е имплементирање на 

Програмата за енергетска ефикасност на Општина Штип .  

 

 8.3. Партнери во имплементација на МЕЕП 

 Финансиски институции 

 Локален Центар за Енергетска Ефикасност 

 Меѓународни донатори / програми 

 Консултанти 

 Изведувачи 

 Добавувачи 

 ЕСКО компании 

 

9. МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕСТУВАЊЕ 

9.1. Мониторинг и евалуација 

Имплементација на Програма за енергетска ефикасност ќе се следи од блиску и ќе се 

евалуира годишно од страна на Тимот за енергетска ефикасност на општината. Резултатите од 

евалуациите ќе се рефлектираат на акционите планови за наредниот период. 

 

9.2. Известување 

Резултатите од мониторингот и евалуацијата на Програмата за енергетска ефикасност ќе 

бидат известени од страна на Тимот за енергетска ефикасност во писмена форма на крајот од 
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секоја година пред Советот на Општина Штип. Исто така за пошироко известување и 

запознавање на пошироката јавност од резултатите од имплементираните проекти за 

енергетска ефикасност е планирано и гостувања во емисии во локалните медиуми на 

раководителот на тимот за ЕЕ, на кој ќе ги образложи сите имплементирани мерки (проекти) од 

Програмата за енергетска ефикасност на Општина Штип.  

 

10. АНЕКСИ 

10.1. База на податоци за енергија на општината – избрани резултати 
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10.2. Извори за финансирање 

Куса спецификација и опис на идентификуваните, погодни финансиски извори е дадено 

во табелата подолу. 

 

Извор за финансирање 

Име ЕИБ – Македонска канцеларија 

Услови Грант средства 

Тип на финансирани проекти Реконструкција на водоводна мрежа 

Тип на финансиска помош Грант средства 

Крајни рокови за апликација  

Адреса/ контакти Ул.Даме Груев бр.14  Скопје 

 

Име УСАИД ПЕП – Проект за основно образование 

Услови Грант средства 

Тип на финансирани проекти Реновирање и подобрување на основни училишта 

Тип на финансиска помош Грант средства 

Крајни рокови за апликација  

Адреса/ контакти www.pep.org.mk 

 

Име Програма за мали грантови - ГЕФ 

Услови Грант средства 

Тип на финансирани проекти Област - Климатски промени 

Тип на финансиска помош Грант средства 

Крајни рокови за апликација  

Адреса/ контакти www.gefsgpmacedonia.org.mk 
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Име Проектна единица на Светска Банка(мин.за економија) 

Услови Грант средства 

Тип на финансирани проекти Проекти за енергетска ефикасност 

Тип на финансиска помош Грант средства со кофинансирање 

Крајни рокови за апликација  

Адреса/ контакти Ул.Јуриј Гагарин бр.15  Скопје 

 

Име Проект за подобрување на општинските услуги 

Услови 3 год.грејс период,10 год.рок за отплата 

Тип на финансирани проекти Проекти за енергетска ефикасност,подобрување на 

општинските услуги итн. 

Тип на финансиска помош Долгорочно задолжување 

Крајни рокови за апликација  

Адреса/ контакти Ул.Даме Груев  бр.14  Скопје 

 


