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ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ „ПРОАКТИВА“, СКОПЈЕ 

 

1. Предговор 

ПРОАКТИВА Скопје е здружение на граѓани оформено во 2001 година. Пoкрај големиот 

број на инженери за животна средина, организацијата вклучува и дипломирани студенти 

од природно-научната и електро-техничката сфера. Мисијата на ПРОАКТИВА е да планира 

и спроведува активности кои би ги задоволиле потребите на граѓаните на Република 

Македонија во областите на енергетска ефикасност, обновливите извори на енергија и 

оджливиот транспорт. 

Во рамки на проектот „Зајакнати граѓански организации за партиципативно 

транспонирање и спроведување на ЕУ 2020 пакетот за енергија и клима“ координиран од 

страна на МИЛИЕУКОНТАКТ Македонија, КОЦКА и ФРОНТ 21/42, ПРОАКТИВА доби грант 

преку кој придонесе кон зајакнување на граѓанскиот сектор за активно вклучување во 

донесувањето и спроведувањето на локалните документи и политики за клима и енергија, 

и поттикнување на Единиците на локална самоуправа за суштинско спроведување на 

Архуската конвенција. Воедно ПРОАКТИВА преку овој проект се обврза кон подготовка на 

анализа на постојната состојба (учество на јавноста, подготовка и спроведување) на 

политиките и стратегиите за енергија и клима во Скопскиот статистички регион. 

Една од работните задачи на овој проект опфаќаше и официјално изјаснување на 

ПРОАКТИВА во однос на постојната состојба на процесите на подготовка и спроведување 

на локалните документи фокусирани на енергетска ефикасност и обновливи извори на 

енергија. Од тука овој документ ја претставува позицијата на ПРОАКТИВА во однос на 

политиките за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија што моментно ја 

имаат националните институции и единиците на локална самоуправа (ЕЛС). 

Методологијата која се употреби за подготовка на овој документ опфаќаше: а) преглед и 

анализа на постоечките документи за енергија и клима; б) доставување барање за пристап 

до информации за енергетска ефикасност до ЕЛСи; в) поединечни состаноци со агенцијата 

за енергетика и ЕЛСи во Скопскиот статистички регион; г) проценка на капацитетите на 

ЕЛСи за подготовка и спроведување на програми и акциски планови за енергетска 

ефикасност; д) идентификување на заедничките предизвици со кои се соочуваат 

општините; и ѓ) препознавање на добрите практики кои се репликабилни и би можеле да 

послужат како модел мерки за спроведување од страна на останатите ЕЛСи. 

Имајќи ги предвид наведените компоненти, преку овој документ ПРОАКТИВА ја 

претставува својата Позиција кон политиките за енергетска ефикасност и обновливи 

извори на енергија на државата и општините од Скопскиот статистички регион. При тоа 

ПРОАКТИВА дава и сет на препораки и ги идентификува клучните полиња во кои 

ПРОАКТИВА ги става на располагање своите капацитети за унапредување на политиките 

и спроведување на мерките за енергетска ефикасност. 

Ја користиме оваа можност да се заблагодариме на сите лица и институции кои учествуваа  

во рамките на проектните активност. Пред сè изразуваме благодарност до директорот на 

Агенцијата за енергетика и лицата одговорни за енергетската ефикасност во рамките на 

општините кои несебично вложија напор за пренесување на сите информации неопходни 

за подготовка на овој документ
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2. Вовед 

Овој документ  се обидува на јасен и практичен начин да ги претстави ставовите 

(позициите) на ПРОАКТИВА во однос на националните и општинските политики поврзани 

со енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија. При тоа фокусот е ставен 

на енергетската ефикасност. 

Во рамките на документот ПРОАКТИВА настојува да даде генерален приказ на 

политиките, воспоставените механизми, како и резултатот од процесите на планирање и 

спроведување на мерките за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Она 

што во оваа рамка е важно да се напомене е тоа дека ПРОАКТИВА покрај тоа што настојува 

во рамките на секое поглавје да го претстави својот став, дополнително вложува напор да 

даде јасни препораки кои би воделе кон зајакнување на секторот и негово доближување 

до препораките и очекувањата на Европската Унија. 

Ставовите на ПРОАКТИВА ги таргетираат националните и општинските стратешки 

документи за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија, нивната 

имплементабилност, инклузивноста и нивото на интегриран пристап при нивната 

подготовка, механизмот за следење, ревизија и евалуација на стратешките документи, 

интерните механизми на меѓу-институционална соработка, нивото на синхронизација на 

националните и општинските политики и стратегии итн. 

Во рамките на подготвителната фаза која помеѓу останатото опфати интервјуа со 

претставниците на општините и преглед на сите информации на национално и општинско 

ниво за енергетска ефикасност , ПРОАКТИВА се обиде да обезбеди услови за максимално 

извлекување на научените лекции и најдобрите практики при планирањето и 

спроведувањето на мерките за енергетска ефикасност и употребата на обновливите 

извори на енергија. Издвоените примери сосема соодветствуваа со однапред 

идентификуваните практики кои во форма на препораки се вградени во рамките на 

документот. 

ПРОАКТИВА останува отворена за дискусија во однос на ставовите и препораките 

презентирани во документот. Воедно документот е слободен за употреба од страна на 

било која институција или организација во било какви цели кои би допринеле кон 

зајакнување на секторот енергетика и пред се полињата на енергетска ефикасност и 

обновливите извори на енергија. 

Имајќи предвид дека документот е подготвен во рамките на проектот кој помеѓу другото 

успеа да ги зближи  здруженијата на граѓани кои се активни во областите енергија и 

клима, би сакале да напоменеме дека овој документ е отворен за негова понатамошна 

евентуална употреба во насока на подготовка на Позиција на мрежата на здруженија на 

граѓани во однос на националните и општинските политики за енергија и клима. 
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3. Национални политики за енергетска ефикасност и обновливи 

извори на енергија 

Во ова поглавје ЗГ ПРОАКТИВА дава краток преглед на главните стратешки документи и 

политики кои се однесуваат на енергетската ефикасност и обновливите извори на 

енергија. 

Националните политики за енергетска ефикасност и обновливи извори за енергија се 

главно претставени преку: а) националните акциски планови за енергетска ефикасност; 

б) стратегијата за унапредување на енергетската ефикасност; в) стратегијата за 

искористување на обновливите извори на енергија; и г) акцискиот план за обновливи 

извори на енергија. 

Разгледувајќи ги горенаведените документи, ПРОАКТИВА тежнее кон претставување на 

својата позиција при тоа давајќи препораки за унапредување на процесите и политиките 

во областа на енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија. 

Генерално,  за поздравување се напорите на државата да одговори на обврските и 

препораките кои доаѓаат од Европската Унија. Она што секако недостига е вистински 

стратешки пристап кон креирањето на визијата и нејзина суштинска поддршка преку 

јасно претставување на стратешките политики, клучните политички и институционални 

промени, критичните партнерства, меѓу - институционалните механизми за планирање и 

спроведување, системот на следење и ревизија на стратешките документи, евалуација 

базирана на стекнатите резултати, редовно известување на постигнувањата и секако 

системот за вклучување на приватниот сектор и здруженијата на граѓани во процесите на 

планирање, одлучување и спроведување на мерките за енергетска ефикасност и 

обновливи извори на енергија. 

Она што е посебно важно е дека Република Македонија ги дефинира квотите и цените за 

производство на енергија од обновливи извори (последна измена е во април 2013 година) 

со што беше стимулиран приватниот сектор да започне со вложување и развој на овој 

сектор.  

Особено е важно да се истакне дека граѓанскиот сектор ги поддржува политиките на 

државата за субвенционирање на резиденцијалниот сектор во однос на употребата на 

обновливите извори на енергија (сончеви системи за топла санитарна вода). Потенцираме 

дека ваквиот пристап треба да се прошири и адаптира на потребите на граѓаните (фасади, 

кровови, прозорци, велосипеди, а понатаму и електрични велосипеди, електрични и 

хибридни возила итн.). 

На крајот би навеле дека институциите кои се надлежни за креирање на политиките за 

енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија мора да го препознаат значењето 

и улогата на граѓанскиот сектор во рамките на креирањето на политиките и нивно 

понатамошно спроведување. Националните институции треба да ги препознаат 

здруженијата на граѓани како долгорочни партнери и во нив да гледаат како на основен 

двигател на процесот на адаптирање на политиките според потребите на граѓаните, 

доближување на политиките до граѓаните и спроведување на политиките на локално 

ниво.
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3.1. Генерални национални политики за енергетска ефикасност 

и обновливи извори на енергија 

Стратешките документи во сферата на енергетската ефикасност и обновливите извори на 

енергија во голема мера соодветствуваат со националната стратегија за развој на 

енергетиката. Овие документи исто така поставуваат релации со стратешките документи 

поврзани со климатските промени. Она што секако недостига е јасната поврзаност на овие 

документи со останатите секторски политики, релативно слабата поврзаност со 

националната стратегија за одржлив развој и суштинска поврзаност со општинските 

политики за енергетска ефикасност и обновливите извори на енергија. 

Во однос на квантифицираните податоци кои во голема мерка ги оптеретуваат 

стратешките документи, мора да се истакне дека веднаш по поставувањето на квотите и 

утврдувањето на цената на енергијата произведена преку употреба на обновливите 

извори на енергија, се покажаа и позитивните резултати. Влијанието на одлуката 

поврзана со воспоставување на пазарната цена на енергијата произведена преку употреба 

на обновливи извори на енергија може да  се увиди преку следната табела: 

Производство 
MWh 

(stat.gov.mk) 
2012 2013 2014 2015 2016 ВКУПНО Просек 

Хидроцентрали 1.036.274 1.572.384 1.195.444 1.856.016 1.869.233 7.529.351 1.505.870 

Соларни 
електрични 

централи 
2.836 9.057 14.383 22.599 23.699 72.574 14.515 

Ветерни 
електрични 

централи 
0 0 70.387 120.768 109.483 300.638 60.128 

Биогасни 
централи 

0 0 0 19.456 34.913 54.369 10.874 

ВКУПНО ОИЕ 1.039.110 1.581.441 1.280.214 2.018.839 2.037.328 7.956.932 1.591.386 

Термоцентрали 4.475.712 3.742.599 3.506.444 3.092.720 2.698.976 17.516.451 3.503.290 

Комбинирани 
централи и 

индустриски 
енергани 

283.240 348.238 189.061 175.358 547.889 1.543.786 308.757 

ВКУПНО НЕТО 5.798.062 5.672.278 4.975.719 5.286.917 5.284.193 27.017.169 5.403.434 

Табела 1: Производството на енергија во Република Македонија претставени во MWh1 

Табелата јасно покажува дека ваквиот чекор на воспоставување на повластените тарифи 

го стимулираа приватниот сектор да вложи во употребата на ветерната енергија и 

енергијата добиена од биогас. Овие две компоненти продолжуваат да се развиваат и се 

поле на долгорочен интерес на Република Македонија. Оваа година се очекува 

производство на енергија добиена од биогас во вкупна висина од 47.800 MWh. И енергијата 

добиена од соларните електрични централи продолжува континуирано да расте и во 

истата се гледа голем потенцијал за развој, но секако треба да се има предвид и потребата 

                                                            
1 Податоци преземени од Државниот завод за статистика 
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од воведување на нов систем кој би обезбедил зголемување на квотите од причина што 

истите се веќе пополнети. 

Вкупното производство на енергија е константно. Употребата на термоцентралите 

континуирано опаѓа. Хидроцентаралите сеуште покажуваат прилично константни 

вредности, додека растот на соларните електични централи и биогасните централи е 

евидентен. 

Ваквата заложба и посветеност на Република Македонија е сосема позитивна и истата 

мора да продолжи во тој правец. 

Особен чекор напред во промовирањето и зголемената употреба на обновливите извори 

на енергија од страна на домаќинствата претставува одлуката за создавање 

повеќегодишен национален модел за субвенционирање на употребата на сончеви 

системи. Ваквата мерка покажа значителни резултати и истата има потреба од евалуација 

која би ги изнела резултатите, добрите практики и секако научените лекции, што пак од 

друга страна би претставувале влезни податоци за создавање на сличен модел за 

субвенционирање на останатите мерки за енергетска ефикасност и обновливи извори на 

енергија. 

Сферата во која е потребна значителен напредок е создавање на услови за многу блиска 

соработка со единиците на локална самоуправа. Одредени локални самоуправи (општини) 

имаат изградени капацитети за подготовка на прогресивни и реални програми за 

енергетска ефикасност. Од друга страна пак постојат голем број на општини кои не 

располагаат со технички кадар, немаат финансиски средства за обезбедување надворешна 

експертиза, и не се запознаени со најдобрите практики за спроведување на мерки за 

енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Националните институции 

требаат да ги идентификуваат лидер-општините во оваа област, да ги препознаат 

потребите на општините кои немаат капацитет, да го поттикнат процесот на 

меѓуопштинска соработка и да вложат во стимулирање на планирачки и спроведувачки 

активности кои ќе резултираат со зголемена употреба на ЕЕ и ОИЕ мерки, односно  

зајакнати услови за доближување на Република Македонија кон достигнувањето на 

одржливиот развој. 

Синхронизацијата на програмите е секако поле кое бара посебно внимание. Имено, сите 

општини ги подготвуваат своите програми и акциски планови независно од регионалните 

статистички центри. Воедно, општините на територија на Град Скопје ги прават своите 

програми независно од останатите општини и независно од програмата на Град Скопје. 

Соодветно, и Град Скопје ги подготвува своите програми за енергетска ефикасност 

независно од општините кои му припаѓаат. Од тука и неможноста да се извлече 

максимумот од напорите кои се вложени од страна на општините. 

Основањето на ЕСКО компании и оформувањето на Фонд за енергетска ефикасност се 

теми на кои треба да се вложи максимум напор за обезбедување на услови кои би 

резултирале со воспоставување на практични и лесно употребливи модели кои ќе носат 

резултати. 

Позицијата на ПРОАКТИВА во однос на генералните национални политики за енергетска 

ефикасност и обновливи извори на енергија се следните: 

По 1.1 Во Република Македонија не постои база на податоци за објектите кои се 

под надлежност на локалните или националните институции. Од тука и 

пречките за постоење на детален увид на комплетната енергетска 

потрошувачка и вкупната побарувачка на енергенси. Овој недостиг на 
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податоци воедно води кон неможност за точно определување на заштедите, 

финансискиот план и секако добивањето на податоци за влијанието врз 

животната средина. 

По 1.2 Не постои механизам според кој се синхронизираат националните, 

регионалните и локалните стратешки документи и политики за 

енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. 

По 1.3 До сега не постои ниту еден евидентиран случај во кој постои 

казна/санкција на општината која не подготвила општинска програма за 

енергетска ефикасност. Ваквата практика е недозволена и ги стимулира 

општините да не ги исполнуваат своите законски обврски. Воедно создава 

револт кај општините кои вложуваат напори за исполнување на својата 

должност. Пред се, ваквиот пристап ги стимулира оние општини кои не 

подготвиле програми да продолжат со истата практика, а со самото тоа и да не 

напредуваат во полето на енергетската ефикасност и искористувањето на 

обновливите извори на енергија. 

По 1.4 Долго најавуваниот фонд за енергетска ефикасност никако да премине во 

реалност. Иако на ова прашање се дискутира веќе една деценија, основањето 

на фондот никако да се оствари. Неможноста да се развие апликабилен модел 

во голема мерка го одложува основањето на фондот, а со самото тоа и го 

намалува интензитетот на употреба на мерките, па со самото тоа и го забавува 

развојот на државата. 

По 1.5 Република Македонија покажува лоши резултати во однос на енергетската 

ефикасност во процесите на производство, пренос, дистрибуција и 

употреба на енергијата. 

По 1.6 Употребата на расположливите ресурси (хидроенергетски потенцијал, 

ветерната енергија, сончевата енергија, природниот гас) за производство на 

електрична енергија е и понатаму недоволна. 

По 1.7 Процесот на интеграција на енергетскиот сектор на Република Македонија 

со регионалниот и европскиот пазар на електрична енергија е спор и не 

соодветствува на препораките. 

По 1.8 Субвенциите за употреба на обновливи извори на енергија се покажаа 

како исклучително корисни и практикувани од страна на граѓаните. 

По 1.9 Нема напредок во обезбедувањето на нов модел и квоти за повластени 

производители на електрична енергија добиена од сонцето. 

По 1.10 Процесите на планирање на хидроцентралите покажаа недостиг на 

квалитет, транспарентност и желба за дискусија која би водела кон избор 

на најдобро решение. Имено, процесите на планирање го изоставаат 

отворениот дијалог со здруженијата на граѓани како во сферата на 

енергетската ефикасност, така и од сферата на заштитата на природата. 

Транспарентноста на процесите се комплетно запоставени при што 

Министерството за економија се потпира само на своите интерни капацитети 

и капацитетите на тимот кој ги изработува проектите. Примерот со 

стопирањето на процесот на изградба на хидроцентрала во рамките на 

Националниот Парк Маврово е класичен пример за неодржливо планирање, 
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исклучување на граѓанскиот сектор, нетранспарентност и желба да се 

спроведе активност по секоја цена. Таквиот пристап не даде резултати, 

процесот беше стопиран, многу време и пари беа потрошени залудно, а 

државните институции сеуште водат спор со европските судови согласно 

непочитувањето на интернационалните повелби ратификувани од државата. 

ПРЕПОРАКИ: 

Пр 1.1 Потребно е итно формирање на база на податоци за објектите кои се под 

надлежност на локалните или националните институции. Понатаму се 

препорачува анализа на податоците со цел да се идентификуваат историските 

податоци за енергетската потрошувачка и моментните потреби од енергија. На 

крајот, потребна е подготовка на реална финансиска рамка, определување на 

очекуваните заштеди и секако интегрирање на резултатите од перспектива на 

влијанието врз животната средина, пред сè намалувањето на емисијата на 

стакленички гасови. 

Пр 1.2 Министерството за економија а пред се Агенцијата за енергетика мора да 

подготви и промовира механизам според кој би се тежнеело кон целосна 

синхронизација на националните, регионалните и локалните политики и 

мерки за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Недозволиво 

е, на пример, процесите на подготовка на програми за енергетска ефикасност 

на Град Скопје и општините во нејзиниот регион да имаат изолирани и 

независни процеси на планирање и спроведување на мерки за ЕЕ и ОИЕ. 

Пр 1.3 Потребно е Агенцијата за енергетика да вложи напори за обезбедување услови 

во кои сите општини ќе успеат навремено да ги доставуваат тригодишните 

општински програми и годишните акциските планови за енергетска 

ефикасност. Идентификување на најдобрите практики кои се репликабилни 

ширум државата пресликани во форма на финансиски заштеди би помогнала 

во стекнување на интерес за мерките. Зајакнување на капацитетите за 

техничко владеење на темата е неопходна. Тренинг за водење на процесот на 

подготовка на тригодишните програми и акциските планови за енергетска 

ефикасност би требало да биде следната мерка во поглед на зајакнувањето на 

општинските капацитети. Постојана достапност за билатерални дискусии со 

општините е и повеќе од препорачлива. Истата би требало да ги покрие сите 

отворени прашања, нејаснотии и пречки во спроведување на процесите на 

подготовка на општинските стратешки документи за енергетска ефикасност и 

обновливи извори на енергија. Со цел во голема мерка да се растерети агендата 

на Агенцијата, потребно е вложување во меѓу-општинска соработка која би 

била ориентирана кон обезбедување на очекуваните резултати. Ваквата 

соработка не само што би тежнеела кон зајакнување на капацитетите на 

општината која не располага со доволен кадар во сферата на енергетската 

ефикасност, туку истата во голема мерка би водела кон креирање на постојана 

комуникација и создавање на стратешко партнерство. 

Пр 1.4 Фондот за енергетска ефикасност е мерка која наиде на позитивни критики од 

сите засегнати страни. Приватниот и граѓанскиот сектор во целост ја поддржаа 

идејата за формирање на фонд кој би го движел развојот на енергетската 

ефикасност во државата. Водени од веќе развиените анализи и модели за 

формирање на фондот, Министерството за економија и Агенцијата за 

енергетика би требало да обезбедат отворени дискусии со сите 
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заинтересирани страни. Препорачливо е формирање на форум во кој би 

учествувале националните и локалните институции, здруженијата на граѓани 

и припадниците на приватниот сектор. Носителите на идејата мора да 

обезбедат услови во кои на сосема продуктивен начин би се дикутирале сите 

опции, пречки и предности на различни модели за да на крај се дојде до 

заеднички избор за најпрагматичниот механизам кој би можел да биде 

непречено спроведен во пракса. 

Пр 1.5 Република Македонија би требало да вложи напори за зајакнување на 

енергетската ефикасност во процесите на производство, пренос, дистрибуција 

и употреба на енергијата. Интензивната зависност од увозот на електрична 

енергија не остава простор за дилеми дали и колку треба да се вложи во 

процесите на зголемување на производството. Од друга страна мора да се 

обезбедат услови за ефикасна употреба на расположливата енергија. Преносот 

и дистрибуцијата на енергија мора да се подобри со оглед на фактот дека токму 

во тоа поле имаме огромни загуби. На крајот и повеќе од јасно е дека 

производството мора да биде фокусирано кон значително зголемена употреба 

на обновливите извори на енергија додека пак употребата на енергијата треба 

да тежнее да биде спроведена преку употреба на енергетско ефикасни мерки. 

Пр 1.6 Посебни сеопфатни анализи за сите одделни обновливи извори на енергија се 

неопходни за добивање детални податоци кои би ги дале насоките кон кои 

треба да се градат визијата и целите на државата во однос на искористувањето 

на обновливите извори на енергија. Потребно е креирање на стратешки 

партнерства со донорските агенции и интернационалните организации кои 

водат кон синхронизација на стратешките определби и програмите. Тоа пак од 

друга страна значи обврзување и посебно залагање за поддршка при процесот 

на спроведување. Потребно е воспоставување на соодветни стимулативни 

мерки. Таргетирање и јасно вклучување на граѓанскиот и приватниот сектор се 

неопходни. Меѓу-институционалните механизми треба да бидат јасно 

дефинирани, пред се во однос на обврските и синхронизацијата на политиките 

на одделните сектори.  

Пр 1.7 И покрај јасните краткорочни импликации од социјален и економски аспект, не 

би требало да даваме посебно оправдување на тоа дека Република Македонија 

мора да го забрза процесот на либерализација и интеграција на енергетскиот 

сектор со регионалниот и европскиот пазар на електрична енергија и 

допрецизирање на пазарот со природен гас. 

Пр 1.8 Потребна е долгорочна програма за воведување на серија прогресивни мерки 

за субвенционирање на енергетската ефикасност и употребата на обновливи 

извори на енергија во домаќинствата. Програмата треба да биде практична и да 

ги отслика потребите на граѓаните. Истата треба да допре како информација до 

сите граѓани и да биде поддржана со конкретни квантифицирани примери за 

соодносот на вложувањата, финансиската надокнада, заштедените финансиски 

средства на годишно ниво и периодот на отплата. Националните институции, 

општините, здруженијата на граѓани, приватниот сектор и медиумите треба да 

бидат соодветно опфатени. При тоа е потребно сите заинтересирани страни да 

функционираат како тим во кој механизмот на соработка е јасно дефиниран, а 

обврските и активностите се надополнуваат како на локално така и на 

национално ниво. 
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Пр 1.9 Потребен е напредок во обезбедувањето на нов модел и квоти за повластени 

производители на електрична енергија добиена од сонцето.  

Пр 1.10 Хидроцентралите се препознаени како фокус на државата во однос на 

намалувањето на зависноста од увоз на енергија и воедно придонес кон 

учеството на обновливите извори на енергија во вкупното производство на 

електрична енергија. Дополнително, хидроцентралите се препознаени како 

стратешки клучна компонента за покривање на енергетските пикови во однос 

на побарувачката на електрична енергија. Од тука станува јасно за колку 

критичен и стратешки важен елемент станува збор. Имајќи го тоа предвид, би 

требало да биде јасно дека пристапот кон ова прашање треба да биде 

соодветен на неговата тежина. Транспарентноста, инклузивноста во процесот 

на планирање, интегрираноста на социјалната, економската и сферата на 

животната средина, особено суштинската вклученост на здруженијата на 

граѓани и интернационалните организации со портфолио во сферата на 

заштитата на природата. Пристапот во секој случај треба да биде во изнаоѓање 

на модели кои ќе ја остварат идејата за добивање на потребната хидроенергија, 

но воедно ќе бидат чувствителни кон животната средина, особено кон 

видовите кои се препознаени како загрозени и екосистемите кои се од особено 

значење за природното наследство на Република Македонија. Отворениот 

дијалог, прагматичниот пристап кон сите прашања и тежнеењето да се 

препознаат сите предизвици би воделе кон идентификување на најдобрите 

опциите кои стојат на располагање и кои нудат решение за надминување на 

евентуалните позиции на конфликт пред се со конвенциите насочени кон 

заштита на природата. 
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3.2. Прв акционен план за енергетска ефикасност на Република 

Македонија до 2018 година 

Првиот национален акциски план за енергетска 

ефикасност беше подготвен во 2011-та година. Токму овој 

документ претставуваше клучниот елемент за кој 

Република Македонија таа година доби позитивен 

коментар во делот за енергетска ефикасност а во рамките 

на поглавјето 15 (Енергија) од годишниот извештај на 

Европската Комисија.  

За поздравување е и напорот кој беше направен во 

рамките на подготовката на овој документ кон следењето 

на заложбите и препораките кои произлегуваат од 

Работната група за енергетска ефикасност на 

Енергетската заедница од Виена (Energy Community) . 

Ставот (позицијата) на ПРОАКТИВА во однос на Првиот 

национален акциски план за енергетска ефикасност до 

2018та година е дека: 

По 2.1 Планот е во согласност со препораките на 

Енергетската заедница. Документот е доста детален и се 

базира на прилично реално економско и енергетско 

моделирање, додека препораките кои произлегуваат од 

планот во голема мерка соодветствуваат со реалните 

потреби на секторот енергетика во Република 

Македонија. 

По 2.2 Процесот на изработка на овој документ не 

обезбеди суштинско вклучување на граѓанскиот 

сектор. Воедно, напоменуваме дека во рамките на овој 

документ граѓанскиот сектор е спомнат само еднаш и тоа 

во делот на спроведување на информативните кампањи.  

По 2.3 Планот не е во согласност со директивата 

2006/32/EC на Европскиот парламент и на Советот за 

ефикасност кај крајната потрошувачка на енергијата и за 

енергетски услуги (ДЕКПEЕУ). Оваа директива бара од 

државите-членки да изработат три Национални акциони 

планови за енергетска ефикасност за периодот 2008 – 

2016. Не само што својот прв Национален план за 

енергетска ефикасност Република Македонија го достави 

со задоцнување од три години, туку самиот план според 

периодот на покривање стави јасно до знаење дека 

Република Македонија не предвидува да ги следи 

насоките од директивата за подготовка на три 

Национални акциски планови во периодот 2008 – 

2016 година.  
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Треба да се напомене и фактот дека самата директива ја наведува крајната 

година од првиот циклус на покривање (2016та година) додека Република 

Македонија со овој план го преминува дефинираниот период на опфат 

наведувајќи ја годината 2018та година како завршна година опфатена со овој 

план.  

За пример ја наведуваме информацијата дека поголемиот број од држави-

членки својот прв Национален акциски план за енергетска ефикасност го имаа 

доставено до Европската комисија до првата половина од 2007ма година 

покажувајќи ги своите капацитети, интерес и важност на оваа тема во рамките 

на нивните напори кон достигнување на одржливоста на национално ниво. 

По 2.4 Вториот акциски план за енергетска ефикасност 2013 – 2015 го согледа 

превидот направен со првиот план па од тука и нашата позитивна критика за 

чекорот напред кон приближување кон препораките на директивата 

2006/32/EC. Иако на прилично конфузен начин се создадоа услови за 

подготовка на тригодишни акциски планови за енергетска ефикасност, сепак 

треба да се има предвид дека со самото тоа се обезбедија и услови за можно 

усогласување на националните планови и тригодишните општински 

програми за енергетска ефикасност. 

По 2.5 Националните акциски планови за енергетска ефикасност не се 

проследени со годишно известување во однос на нивното спроведување и 

евентуално ажурирање. Загрижувачки е индикаторот дека не само што 

плановите во себе не содржат методологија по која би се вршело годишното 

известување во однос на спроведувањето на плановите, туку и самото 

известување воопшто не постои во рамките на плановите и истото не е 

предвидено по било која основа. 

По 2.6 Националниот план за енергетска ефикасност не предвидува среднорочен 

преглед, ревизија и адаптација. Имено, секој национален стратешки документ 

со период на важност од 9 години во себе би требало да предвиди среднорочен 

преглед со цел да се забележи развојот и спроведувањето на планот, да се воочат 

предизвиците, да се идентификуваат новонастанатите состојби кои влијаат на 

спроведувањето на планот и во нивна согласност да се направи ревизија на 

документот со што истиот би се адаптирал на новите услови, а со самото тоа би 

се стекнал со подобрени услови за негова имплементабилност во реалните 

услови на околината. 

По 2.7 Националниот акциски план за енергетска ефикасност предвидува инвестиции 

од 406 милиони евра за периодот 2011 – 2018. При тоа се предвидува 

обезбедување на финансии од над 82 милиони евра од буџетот на Република 

Македонија. Станува збор за сериозни цифри кои не само што треба да бидат 

обезбедени од надворешни извори, туку воедно и да го обременат државниот 

буџет, а Планот воопшто не зборува за начинот на кој би се синхронизирале 

процесите на планирање на Министерствата на економија и финансии. 

Дополнително, не е дефиниран ниту механизмот на синхронизација со 

ресорните министерства за здравство и образование во кои се очекуваат 

најголемите вложувања (болници и училишта). 

Препораки: 
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Пр 2.1 Потребно е да се воспостави постојана пракса на вклучување на граѓанскиот 

сектор во подготовката на документи од национален интерес. Особено е 

потребно вклучување на здруженијата на граѓани во делот на планирањето и 

спроведувањето на мерките на национално и локално ниво.  

На тој начин здруженијата на граѓани чувствуваат сопственост над 

националните документи, а со самото тоа и обврска за спроведување на истите. 

Чувствувајќи пак обврска кон спроведувањето на националните и локалните 

планови за енергетска ефикасност, здруженијата на граѓани во партнерство со 

институциите на локално и национално ниво би обезбедиле и финансиски 

средства за спроведување на мерките предвидени со акциските планови, со 

оглед на нивниот достап до грантови предвидени со плановите на донаторите и 

интернационалните организации присутни во Република Македонија со 

соодветно портфолио. 

Секако не помалку важен е фактот дека со вклучување на граѓанскиот сектор во 

рамките на дијалогот и процесите на планирање и спроведување на 

националните и локални акциски планови, директно се зајакнува и капацитетот 

на здруженијата на граѓани. Од тука, ваквиот пристап воедно резултира и со 

зајакнати капацитети на здруженијата на граѓани од кои се очекува 

спроведување на одредени мерки предвидени со плановите. 

Пр 2.2 Потребно е поагилно следење на препораките од Европската Унија и нивно 

детално анализирање со цел од една страна истите да бидат соодветно 

имплементирани а од друга страна пак соодветно да се адаптираат и стават во 

контекст на реалните потреби на Република Македонија. 

 Секако, она што би било исклучително битно е во иднина да се воспостави 

соодветен национален механизам за брзо мобилизирање на меѓу-секторскиот 

кадар кој би бил во состојба за навремен одговор на барањата од Европската 

Унија. 

Пр 2.3 Република Македонија треба да настојува секој документ од ваков карактер да 

биде проследен со годишни извештаи. Ваквиот пристап овозможува 

транспарентност, но и можност на сите заинтересирани страни да се запознаат 

со спроведените активности, добиените резултати, новонастанатите 

предизвици, новите потреби и можностите кои би можеле да се употребат за 

спроведување на планот. На тој начин, сите заинтересирани страни би можеле 

навремено да ги вклучат потребите во рамките на нивните програми и на тој 

начин да го поддржат/потпомогнат процесот на спроведување на (во овој 

случај) Националниот акциски план за енергетска ефикасност. 

Пр 2.4 Националниот план за енергетска ефикасност и сите долгорочни и среднорочни 

национални и локални планови од слична природа би требало да вклучуваат 

стратешки и технички периодичен преглед и можна ревизија и/или адаптација. 

 На тој начин се обезбедува ажурирање на податоците, адаптирање на можни 

новонастанати околности, менување на приоритети и активности согласно 

приоритетите на државата и/или Европската Унија, временско поместување на 

одредени мерки и активности како резултат на нивно предвремено или 

задоцнето спроведување и секако адаптирање на целокупниот план со што 
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истиот би добил реална перспектива а со самото тоа и обезбедени услови за 

непречено спроведување. 

Пр 2.5 Потребна е зајакната меѓуресорска координација и синхронизација на 

плановите на различните државни институции. Особено е важно да се обезбеди 

механизам преку кој особено министерствата за финансии, образование, 

здравство, и труд и социјална политика преку тесна соработка со 

министерството за економија и агенцијата за енергетика би ги вклучиле 

мерките предвидени со националните планови за енергетска ефикасност и 

обновливи извори на енергија. 
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3.3. Стратегија за унапредување на енергетската ефикасност во Република 

Македонија до 2020 година 

Целта на документот е да го претстави 

стратешкиот пристап на Република Македонија во 

однос на обезбедувањето сигурно и квалитетно 

снабдување со енергија на крајните потрошувачи. 

Констатација е дека стратегијата прави напори за 

поврзување на енергетската ефикасност со 

економскиот развој, социјалниот развој и 

заштитата на животната средина. Воедно, овој 

документ во голема мерка се фокусира на 

релацијата со останати стратешки документи. 

За поздравување е и обидот за вклучувањето на 

сферата на енергетската сиромаштија пропратена 

со низа социјални мерки. 

Од особено значење е и зајакнатото фокусирање на 

идентификувани сектори со најголем потенцијал за 

развој како и најавата за либерализација на пазарот 

и основањето на фондот за енергетска ефикасност. 

Стратегијата дава јасна препорака за поделба на одговорностите помеѓу агенцијата за 

енергетика и министерството за економија во однос на спроведувањето и следењето. 

Она што особено радува се препознаените сфери во кои се оддава простор на граѓанскиот 

сектор за поттикнување на процесот на спроведување на стратегијата. 

Позицијата на ПРОАКТИВА во однос на Стратегијата за унапредување на енергетска 

ефикасност до 2020та година е дека: 

По 3.1 И оваа Стратегија настојува да ја превзема улогата на детална програма.  

Документот тежнее кон нафрлање на сите можни информации правејќи од 

него робусен материјал кој ја превзема улогата на програма и акциски план. 

По 3.2 Документот не се фокусира на стратешки партнерства и прагматичното 

вклучување на донорските агенции и интернационалните организации.  

По 3.3 Стратегијата не дава јасен и детален преглед на потребните хоризонтални и 

вертикални линии на координација. 

По 3.4 Стратегијата не дава преглед и препораки за воспоставување на иновативни 

мерки ниту пак врши презентација на репликабилни добри практики. 

По 3.5 Стратегијата не го препознава граѓанскиот сектор како тело кое би требало 

да биде вклучено во процесите на планирање.  
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Во основа, и оваа стратегија се  однесува како детална програма не преземајќи ја при тоа 

улогата на вистинска стратегија која е фокусирана на стратешки прашања туку се 

оптоварува со технички информации, статистички податоци, и анализи. 

Препораки: 

Пр 3.1 Стратегијата треба да се фокусира на стратешки прашања, а со тоа и да даде 

детален опис на стратешкиот пристап на државата во однос на суштинските 

политики, клучните политички и институционални промени, критичните 

партнерства итн. 

Пр 3.2 Стратегијата треба да ги избегне деталните анализи, статистики и технички 

информации кои го оптоваруваат документот кој треба да послужи и на 

останатите сектори кои немаат потреба од детали за да ги вклучат претставените 

политики за енергетска ефикасност во рамките на нивните секторски политики. 

Тоа треба да го остави на програмите кои со себе ги повлекуваат акциските 

планови за чие реализирање и понатамошно следење се потребни детални 

анализи и оптовареност со технички податоци. 

Пр 3.3 Стратегијата мора да изнајде начин да ги претстави клучните партнерства 

кои би воделе кон остварување на визијата на Република Македонија во однос 

на унапредувањето на енергетската ефикасност. Спомнувајќи ја визијата, треба да 

се наведе и фактот дека оваа стратегија воопшто и не ја дава визијата на 

Република Македонија за унапредување на енергетската ефикасност, а 

истата е најважниот дел од било која стратегија, претставувајќи го ставот и 

тежнеењето на државата кон било кое прашање. 

Клучните партнерства се исклучително битни од повеќе перспективи. Една од 

нив е секако идното спроведување на стратегијата. Имајќи ја предвид 

економската состојба на државата за очекување е дека спроведувањето на 

стратешките определби за унапредување на енергетската ефикасност во голема 

мерка ќе зависат од вклучувањето на донаторските агенции и 

интернационалните организации присутни во државата со соодветно портфолио. 

И првиот национален акциски план за енергетска ефикасност јасно наведува дека 

Република Македонија очекува да се вклучи со само околу 20% (82 милиони евра) 

од вкупната инвестиција (406 милиони евра) предвидена со самиот план. За 

реализација на ваков план потребно е меѓународната заедница да чувствува 

сопственост кон заложбите претставени во документот. За да се обезбеди пак 

чувство на сопственост над документот меѓународната заедница треба да биде 

суштински вклучена во рамките на планирањето на самиот документ. Ваквиот 

пристап не само што би обезбедило зајакнато партнерство туку и усогласување 

на националната стратегија со програмите за енергетска ефикасност на 

донорските агенции и интернационалните организации. 

Пр 3.4 Исклучително битно е стратегијата да ги образложи суштинските промени, 

да ги претстави иновативните мерки и секако да ги препознае и валидира 

најдобрите практики спроведени во државата, пред сè оние кои се 

репликабилни во најголем број од општините. 

Пр 3.5 Потребна е суштинска промена во размислувањето во однос на улогата на 

граѓанскиот сектор во сферата на енергетската ефикасност. Имено, носителите на 

одлуки мора да ги променат своите стандардни процеси на подготовка на 

стратешките документи во областа на енергетската ефикасност почнувајќи со тоа 
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што здруженијата на граѓани мора да бидат суштински вклучени во процесите на 

планирање, а при тоа треба да создадат механизам кој ќе обезбеди добивање 

мислење од граѓанскиот сектор пред носењето на одлуки. 

 

 



ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ „ПРОАКТИВА“, СКОПЈЕ 

3.4. Национална стратегија за  искористување на  обновливите 

извори на енергија до 2020 година 

Подготовката на стратегијата беше спроведена 

под водство на Македонската академија на 

науките и уметностите, а под надзор на 

Министерството за економија. 

Главна цел на оваа стратегија е да се добијат 

квантифицирани информации за потенцијалниот 

и можната експлоатација на обновливите извори 

на енергија во Република Македонија. 

Особено радува фактот што во периодот кога 

државата отпочна со креирање на стратешки 

(долгорочни) документи во областа на 

енергетиката, посебно значење беше дадено на 

обновливите извори на енергија. 

Не само што се пристапи кон подготовка на 

стратегија за инскористувањето на обновливите 

извори на енергија, туку државата подготви и 

соодветен акциски план за обновливи извори на 

енергија. 

И оваа стратегија го следи веќе стандардниот 
пристап на подготовка на документ кој во себе 
вклучува серија анализи и статистики. 

Позицијата на ПРОАКТИВА во однос на 

Стратегијата за унапредување на енергетска 

ефикасност до 2020та година е дека: 

По 4.1. Ниту оваа стратегија не ја дава визијата 

на државата во однос на сферата која се 

обработува во рамките на документот. Не 

само што не е претставена визијата туку 

стратегијата иде до тоа ниво на детали што 

дава податоци и за сите хидроелектрани 

кои се понудени на тендер. 

По 4.2. Стратегијата вели дека нејзината цел е е да произведе квантифицирани 

информации за потенцијалниот и можната експлоатација на обновливите 

извори на енергија во Република Македонија. Стратегијата е доведена на 

ниво на анализа или акциски план, па од тука и не може да биде поистоветен 

со стратегија. Стратегијата воопшто не треба да се занимава со креирање на 

анализи и генерирање на технички квантифицирани информации (види Пр 

2.1, Пр 2.3 и Пр 2.4). 
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По 4.3. Стратегијата и акцискиот план за обновливи извори на енергија се 

временски несинхронизирани. Имено, недозволиво е стратегијата за 

искористување на обновливите извори на енергија да го опфаќа периодот 2010 

– 2020та година додека акцискиот план за обновливи извори на енергија да го 

опфаќа периодот 2015 – 2025/2030та година). 

По 4.4. Во оваа стратегија, здруженијата на граѓани остануваат комплетно 

запоставени и истите воопшто не се споменати. Учеството на здруженијата 

на граѓани не е посочено во ниту една сфера ниту пак во било кои процеси, а 

тоа е секако недозволиво и во иднина би требало да биде поле на кое треба 

многу да се дискутира. 

По 4.5. И оваа стратегија не се ги тангира стратешките партнерства. Донаторските 

агенции и интернационалните организации не се суштински интегрирани во 

процесот на креирање на документот. Истите не ја чувствуваат стратегијата 

како документ кој соодветствува на нивните програми. Синхронизацијата 

отсуствува, а со самото тоа и идното спроведување на стратегијата. 

По 4.6. Стратегијата воопшто не говори за механизмот на следење на 

спроведувањето, можна периодична евалуација, ниту пак за строга 

институционална поделба на одговорностите во однос на следењето на 

спроведувањето на стратегијата. 

За жал и во овој случај констатираме дека оваа стратегија се  однесува како детална 

програма не превземајќи ја при тоа улогата на вистинска стратегија која е фокусирана на 

стратешки прашања, туку се оптоварува со технички информации, статистички податоци, 

и анализи. 

Препораки: 

Пр 4.1 Секоја следна стратегија треба да се фокусира на визијата на Република 

Македонија, механизмот за нејзино достигнување, потребните стратешки 

партнерства кои ќе водат кон реално и навремено спроведување на 

програмите/мерките, строго дефинирана институционална распределба на 

одговорностите, јасно претставен сет од потребни суштински промени, 

идентификување на најдобрите практики и нивно посочување како поле на 

идно реплицирање, и секако промовирање на иновативни идеи и процеси кои 

би ја зајакнале употребата на обновливите извори на енергија. 

Пр 4.2 Министерството за економија и Агенцијата за енергетика мора да создаде 

проактивен механизам кој ќе овозможи суштинско вклучување на 

здруженијата на граѓани во процесите на планирање и спроведување на 

политиките и мерките за употреба на обновливи извори на енергија. Доколку 

има потреба, на барање од Министерството за економија, механизмот може да 

биде подготвен и од страна на здруженијата на граѓани кои се активни во 

сферата на енергетската ефикасност. 

Пр 4.3 Стратегијата за обновливи извори на енергијата како и нејзините програми 

и/или акциски планови мора да имаат јасен механизам за следење на 

спроведувањето. При тоа е неопходно и вклучување на периодично 

(среднорочно) евалуирање на напредокот (спроведените мерки), можна 

адаптација или ревизија, и јасно презентирање на промените. 
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Пр 4.4 Стратегијата воедно треба да вклучи и редовно (годишно) известување на 

напредокот во спроведувањето и истото да е јавно и подложно на коментари.
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4. Општински политики за енергетска ефикасност 

Ова поглавје се фокусира на генералното претставување на општинските политиките за 

енергетска ефикасност и обновливите извори на енергија. За оваа цел ЗГ ПРОАКТИВА 

оствари серија средби со техничките носители на оваа компонента во рамките на 

Единиците на локални самоуправи (општините) на територијата на град Скопје. 

Може да се каже дека Скопските општини се разликуваат драстично во однос на 

капацитетите со кои располагаат, како од аспект на процесите на планирање, така и од 

аспект на спроведување на мерките за енергетска ефикасност и употребата на 

обновливите извори на енергија.  

Подготвителниот период за спроведувањето на структурираните интервјуа и 

подготовката на овој документ, беа искористени за тестирање на општинските политики 

за транспарентност, пристап до информации и отвореност кон здруженијата на граѓани. И 

во однос на овие карактеристики, општините покажаа различен пристап. Сепак треба да 

се напомене и тоа дека се забележува подобрување во однос на пристапот кој беше 

употребуван десетина години наназад. Најголем број од општините се поотворени за 

здруженијата на граѓани и истите гледаат можност да преку партнерство со здруженијата 

на граѓани дојдат до зголемено спроведување на општинските програми и акциски 

планови за енергетска ефикасност. 

Општинските политики за енергетска ефикасност беа дискутирани од перспектива на: а) 

стратешките документи за развој на енергетската ефикасност и обновливите извори на 

енергија; б) досегашни иницијативи кои покажаа исклучителни резултати; в) 

предизвиците и научени лекции; и г) пристапот до информации. 

Со цел да се има предвид и перспективата на националните институции во однос на 

релевантноста на резултатите добиени од интервјуата со општините, ЗГ ПРОАКТИВА 

оствари и средба со претставниците на Агенцијата за енергетика. 

Наведуваме дека Агенцијата и најголем дел од општините покажаа исклучителна 

кооперативност и интерес за трансфер на сите расположливи информации во однос на 

политиките, практиките и научените лекции поврзани со енергетската ефикасност и 

обновливите извори на енергија. 

Повеќе детали за резултатите од прегледот, интервјуата и тестирањето на механизмите 

за пристап до информации може да се најдат во Анализата која беше подготвена во 

рамките на истиот проект. 
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4.1. Стратешки општински документи за развој на енергетската 

ефикасност и обновливите издвои на енергија 

Следејќи ги обврските кои произлегуваат од 

Законот за Енергетика, општините се законски 

обврзани на редовно подготвување и навремено 

доставување на трите основни документи 

поврзани со енергетската ефикасност: а) 

тригодишната програма за енергетска 

ефикасност; б) годишните акциски планови за 

енергетска ефикасност; и в) годишните извештаи 

за енергетска ефикасност.  

Оние општини кои навремено ги доставуваа 

своите тригодишни програми во моментов се во 

процес на спроведување на програмата која го 

покрива периодот 2015 – 2017та и отпочнуваат со 

процесот на подготовка на следната тригодишна 

програма која ќе стапи во сила од 2018та година 

со времетраење до крајот на 2020та година. 

Најголем дел од општините во континуитет користат надворешни капацитети за 

подготовка на програмите за енергетска ефикасност. Тука е неопходно да се напомене 

дека во рамките на градот Скопје постојат и општини кои до сега не подготвиле програма 

за енергетска ефикасност и воопшто не покажуваат интерес за такво нешто во блиска 

иднина. 

Сепак мора да споменеме дека во рамките на град Скопје постои општина која поседува 

интерни капацитети за спроведување на процес за самостојна подготовка на општинската 

програма за енергетска ефикасност. Токму оваа општина може да се посочи како лидер кој 

може да послужи како најдобра практика за високо квалитетно и навремено подготвување 

на програмите за енергетска ефикасност. 

Тригодишните програми за енергетска ефикасност според Законот за енергетика се 

пропратени со соодветни едногодишни акциски планови за енергетска ефикасност. 

тенденција на овие планови е да дадат јасна имплементабилност на програмите. Воедно, 

подготовката на акциските планови е лесна за следење во понатамошниот процес на 

спроведување на предвидените активности, а со самото тоа и спроведувањето на 

тригодишните програми. 

Како последен чекор кој го заокружува процесот на градење општински политики за 

енергетска ефикасност е законската обврска за доставување на годишни извештаи за 

спроведувањето на активности во сферата на енергетската ефикасност. оваа мерка е 

исклучително битна не само од аспект на наративно и квантифицирано прикажување на 

напредокот на општината во оваа сфера, туку и за евидентирање на научените лекции и 

пред се добрите практики кои би можеле да послужат како мерки кои се лесно 

репликабилни во останатите општини ширум државата. 
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Позицијата на ПРОАКТИВА во однос на стратешките општински документи за енергетска 

ефикасност (и обновливи извори на енергија) се следните: 

По 1.1 Единиците на локални самоуправи (општините) генерално не поседуваат 

интерен капацитет за подготовка на стратешките документи поврзани со 

енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. 

По 1.2 Генерално, општинските програми за енергетска ефикасност се прават 

независно од програмата на Град Скопје. На овој начин отсуствува процесот 

на синхронизација на програмите. Воедно, ваквиот пристап води кон 

изолирани процеси на спроведување на мерките за енергетска ефикасност 

и употребата на обновливите извори на енергија.  

По 1.3 Постојат општини во рамките на Скопскиот статистички регион кои до сега 

не подготвиле програма за енергетска ефикасност. Истите не подлегнале 

на казни за непочитување на насоките дефинирани со Законот за енергетика. 

Воедно, ваквиот пристап дополнително ги стимулира нив, но и останатите 

општини да го прифатат ваквиот пристап со што во перспектива би се 

забележал процес на назадување во планирањето и спроведувањето на 

мерките за енергетска ефикасност. 

По 1.4 Иако во голема мерка зависни од интересот на донорските агенции и 

интернационалните организации со интерес во сферата на енергетската 

ефикасност, општините повторно не вложуваат во спроведување на процес 

на подготовка на програмите во блиско партнерство со меѓународните 

организации. На тој начин меѓународните организации не чувствуваат 

сопственост над програмите и акциските планови на општините, а при тоа се 

пропушта и можноста за синхронизирање на програмите кое би водело кон 

зајакната обврзаност за понатамошно спроведување на мерките од заеднички 

интерес. 

По 1.5 Акциските планови се генерално подготвени на ad-hoc основа. Истите 

најчесто претставуваат пресликување на мерките кои не биле спроведени 

во претходната година. Со исклучок на мерките кои биле предложени од 

страна на меѓународните организации пропратени со нивна силна финансиска 

поддршка, мерките се или пресликани од минатогодишниот акциски план или 

пак претставува листа на желби со мала можност за спроведување во пракса. 

По 1.6 Загрижува фактот што иако мерките за енергетска ефикасност со години 

наназад ги докажаа своите предности, како од аспект на финансиски 

заштеди и зголемен квалитет на живеење, така и од аспект на заштитата на 

животната средина, останува фактот дека сеуште недостига поинтензивно 

инвестирање во употребата на мерките за енергетска ефикасност. 

По 1.7 Заштедените средства од употребата на мерките за енергетска ефикасност и 

обновливите извори на енергија во некои општини се евидентираат но во ниту 

еден случај не се реинвестираат во истиот сектор. На тој начин општините 

немаат постојан буџет за спроведување мерки за енергетска ефикасност, 

туку зависат од моментниот интерес на телата за одлучување и најчесто од 

меѓународните организации кои нудат партнерство за спроведување на мерки 

со атрактивна пропорција на финансиско учество. 
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По 1.8 Известувањето продолжува да претставува слабост како на национално 

така и на локално ниво. Иако извештаите доставени до Агенцијата за 

енергетика се во основа јавни документи, ретки се примерите на општини кои 

покажуваат интерес за јавно прикажување на документите. 

По 1.9 Среднорочниот преглед на тригодишните програми суштинската 

евалуација на програмата и едногодишните акциски планови 

продолжува да недостига. На овој начин ниту има простор за ревизија на 

програмите, ниту пак се врши стратешко поврзување на две последователни 

програми преку кружниот принцип на управување. 

По 1.10 Здруженијата на граѓани се комплетно изолирани од процесите на 

планирање и одучување, а се помалку учествуваат и во процесите на 

спроведувањето на општинските програми за енергетска ефикасност. 

ПРЕПОРАКИ: 

Пр 1.1 Агенцијата за енергетика треба да вложи напори во зајакнувањето на 

општинските капацитети за подготовка на стратешките документи а 

енергетска ефикасност. Потребно и фасилитирање на процесот на 

пренесување на знаењето од една на друга општина при тоа нивелирајќи ги 

знаењата, но истовремено создавајќи услови за склучување долгорочни меѓу-

општински партнерства. Во контекст на Скопскиот статистички регион, 

ПРОАКТИВА би можела да ја посочи општината Кисела Вода како една од 

поактивните општини кои располагаат со знаење и искуство во креирањето на 

квалитетни програми исклучиво користејќи ги интерните технички 

капацитети кои им стојат на располагање. 

Пр 1.2 Потребна е силна поддршка на процесот на синхронизација на општинските 

програми за енергетска ефикасност со програмата на Град Скопје и 

националните планови на Република Македонија. Особено е битно да се 

обезбеди суштинско учество на Град Скопје, Агенцијата за енергетика и 

Министерството за економија. 

Пр 1.3 Агенцијата за енергетика е должна да изнајде начин на кој би ги 

санкционирала општините кои не подготвуваат програми за енергетска 

ефикасност. Препорака е најнапред да им се укажат допонителни можности за 

зајакнување на капацитетите во ова поле, да им се укаже на економскиот 

бенефит од спроведувањето на мерки за енергетска ефикасност и да се 

обезбеди ментор општина која заедно со Агенцијата би ја водела низ процесот 

на подготовка на програмата за енергетска ефикасност. Доколку ниту оваа 

мерка не обезбеди спроведување на оваа обврска од Законот за енергетика во 

тој случај би требало да се прејде на санкции кои би биле доволно моќни за да 

го стимулираат отпочнувањето на процесот на планирање на активностите за 

подготовка на општинската програма за енергетска ефикасност. 

Пр 1.4 Општините мора да почнат да ги применуваат принципите на склучување 

блиски партнерства со меѓународните организации со цел заедничко 

планирање и спроведување на мерките за енергетска ефикасност. Во 

Република Македонија сеуште се присутни неколку меѓународни организации 

кои во рамките на своето портфолио вклучуваат силни и континуирани 

програми за енергетска ефикасност. Тука пред се станува збор за ГИЗ, УНДП и 
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Светска банка. Најчесто овие организации практикуваат партнерство во кое 

мерките се спроведуваат преку подеднакво финансиско вложување. Таквиот 

пристап во Скопските општини е доволен за да обезбеди донесување на одлука 

за безрезервно вклучување во спроведувањето на предвидените мерки. На овој 

начин во изминативе 10 година особени резултати постигнаа општините 

Центар, Аеродром, Карпош, Кисела Вода и Гази Баба. Овие општини се и 

понатаму спремни за ваков тип на партнерство и радува фактот што во 

последниве години се превземаат чекори за проактивно мобилизирање на 

средства односно се повеќе се чувствува интересот на општините и нивниот 

пристап кон меѓународните организации со веќе подготвени предлог проекти. 

Сепак, пристапот треба да биде попрофесионален, постратешки дефиниран, да 

биде долгорочен и да биде поткрепен со синхронизирани програми. 

Пр 1.5 Потребно е интензивирање на инвестициите во спроведувањето на мерки за 

енергетска ефикасност. Мерките за енергетска ефикасност повеќе не треба да 

бидат оправдувани. Тие се докажани и за нив државата располага со сет од 

докажани добри практики. Она што е потребно е зајакнување на капацитетите 

на телата кои носат одлуки и секако зближување на секторите за енергетска 

ефикасност, локален економски развој финансии, животна средина, комунални 

работи, сообраќај и инфраструктура. Потребна е и јасна економска 

презентација во поглед на економските заштеди. 

Пр 1.6 Мора да се настојува да се воспостави јасен механизам за реинвестирање на 

финансиските заштеди кои се добиени како резултат на употребата на 

мерките за енергетска ефикасност и обновливите извори на енергија. Силна 

поддршка е неопходна од страна на Министерството за економија и Агенцијата 

за енергетика поддржана преку примери со јасни економски параметри. 

Пр 1.7 Потребна е примена на практики за ревизија, евалуација и редовно 

известување на постигнувањата од спроведувањето на програмите и 

акциските планови за енергетска ефикасност.  Општината треба да се доведе 

до позиција во која програмата и акцискиот план претставуваат суштинско 

продолжување на стратешката определба на општината во сферата на 

енергетската ефикасност, а воедно и техничко надоврзување на претходната 

програма за енергетска ефикасност и нејзините акциски планови. 

Пр 1.8 Здруженијата на граѓани мора да бидат нераскинлив дел на процесите на 

планирање и одлучување и секако треба да заземат стратешка позиција во 

процесите на спроведувањето на општинските програми за енергетска 

ефикасност, јавното информирање и зголемувањето на свеста на граѓаните. 
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4.2. Предизвици и добри практики на општините за 

спроведување на мерки за енергетска ефикасност 
 

Дискусиите со техничкиот персонал на општините јасно воочи дека генерално, сите 

општини се соочуваат со истите предизвици во сферата на енергетската ефикасност. 

Финансиските средства, административните процедури и недостигот на специјализиран 

кадар се полињата препознаени како најпроблематични за спроведувањето на мерки кои 

би ја зајакнале ефикасноста на општината во поглед на искористувањето на енергијата. 

И покрај тоа што мерките за енергетска ефикасност ги докажаа своите карактеристики 

преку остварување на значителни резултати како од економски аспект така и од аспект на 

заштитата на животната средина, сепак недостигот на финансиски средства е сеуште 

најспоменуваниот предизвик со кој се соочуваат општините. Потребно е зајакнување на 

капацитетите на носителите на одлуки, основање стратешките партнерства со 

потенцијалните донатори и обезбедување стимулирачките механизми кои националните 

институции би ги ставиле на располагање на единиците на локални самоуправи. 

Ригидните административни процедури се постојана пречка со која се соочуваат сите 

технички лица кои го покриваат полето на енергетска ефикасност во општините. 

Евидентна е потребата од зајакната интер-секторска соработка преку обезбедување на 

прагматичен механизам за носење одлуки, склучување договори и спроведување на мерки 

за енергетска ефикасност. 

Специјализираниот кадар е препознаен како суштински недостаток во поголемиот број на 

општини. Потребата од зајакнување на расположливиот кадар е и повеќе од евидентна. Од 

исклучителна важност е и создавањето на услови за вработување на кадар кој е 

пофилиран за вакви задачи. Препорачливо е создавање на блиско партнерство помеѓу 

општините во кои техничкиот персонал разменува знаење и искуства, пристапува кон 

заеднички процес на планирање, се создава однос на менторство се додека не се изедначат 

капацитетите, се пристапува кон заедничко следење на спроведувањето на мерките за да 

понатаму се пристапи кон евалуација на сработеното пред отпочнувањето на новиот 

процес на планирање во кои ментор општината би требало во целост да допушти на 

таргетираната општина сама да го води процесот додека ментор организацијата би 

требало да ја одигра улогата на советодавно тело.  

Еден од предизвиците со кои се соочуваат општините е и употребата на единствениот 

информациски систем за следење и управување со потрошувачката на енергија кај 

објектите од јавниот сектор. Од друга страна пак овој предизвик влијае негативно врз 

националните институции и нивните процеси за креирање на национални политики за 

енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Од тука е потребно зајакнување 

на капацитетите на општините за употреба на оваа алатка а воедно и воспоставување на 

механизам за интегрирано управување со единствениот информациски систем за следење 

потрошувачката на енергија кај објектите од јавниот сектор. 

Општините генерално немаат капацитет за пресметка и следење на намалените емисии 

на стакленички гасови. Со оглед на тоа што мерките за енергетска ефикасност се најчесто 

планирани во рамките на секторите за локален економски развој, станува јасно дека 

интересот на општината е да се здобие со квантифицирани податоци за економски 

заштеди додека заштитата на животната средина и учеството во намалувањето на 

емисијата на стакленички гасови и не претставува поле на интерес. 
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Одредени политики на национално ниво се препознаени како исклучителен предизвик за 

спроведување на општинските политики од причина што истите вршат негативен 

притисок и силно влијаат на состојбата на општините во поглед на снабдувањето со 

енергија на јавните објекти во нивна надлежност. Така на пример при крајот на 2009та 

година, Агенцијата за Енергетика на РМ ги промени тарифните ставки за топлинска 

енергија за училиштата и градинките. До 2009та година тие имаа бенефицирани тарифни 

ставки, односно имаа поевтини тарифни ставки од домаќинствата. Со одлуката донесена 

при крајот на Дек. 2009та година, тарифните ставки на градинките се зголемија за 350% 

додека тарифните ставки на училиштата за 250%. На овој начин градинките и училиштата 

се поистоветуваа со економските оператори (фирми). При тоа треба да се има 

дополнително предвид дека финансиите потребни за покривање на енергијата за 

градинките и училиштата, општината ги добива преку блок дотации од Владата на РМ. 

Она што од веќе следната година се случи е дека парите кои општините ги добиваа од 

Владата за оваа намена останаа исти, а трошоците енормно се зголемија. 

Листата на предизвици со кои се соочуваат општините е долга но сепак неопходно е да се 

напомене дека во изминатава декада поголем број на општини кои припаѓаат на 

Скопскиот статистички регион покажаа исклучителен интерес и ангажман во 

планирањето и спроведувањето на активните мерки за енергетска ефикасност. Од тука во 

продолжение би навеле неколку кои се стекнаа со исклучителни резултати а воедно се во 

целост репликабилни. 

Општина Кисела Вода сама ги подготвува програмите и акциските планови за ЕЕ. 

Општината располага со високо квалитетни интерни капацитети кои континуирано 

одолуваат на предизвикот сами да ги подготват тригодишните програми и годишните 

акциски планови за енергетска ефикасност. Користејќи го својот технички персонал 

општината настојува при подготовката на овие документи да се води според постулатите 

на одржливост а сепак да има прагматичен пристап. Програмата и акцискиот план се 

суштинско продолжување на стратешката определба на општината во сферата на 

енергетската ефикасност и техничко надоврзување на претходните програми и нејзините 

акциски планови. 

Општина Центар се обидува да го надмине парцијалниот пристап на спроведување на 

мерките за ЕЕ. 

Училиштето 11ти Октомври беше опфатено со мерки за адресирање на предизвиците со 

фасадата и прозорците. Она што е интересно во овој случај е тоа што општина Центар го 

препозна проблемот со надворешните вентилациони канали кои ја играат улогата на 

воздушни мостови (согласно првично планираната намена на овој објект – болница). Со 

губењето на првобитната намена, објектот покажува енормни загуби на енергија, пред се 

топлински. Од таа причина покрај санирањето на фасадата и менувањето на прозорците, 

општината ја опфати и мерката за блокирање на овие мостови. Како резултат само на 

блокирањето на мостовите, објектот стекна заштеди од над 40%. 

Општина Гази Баба ја интегрира енергетската ефикасност во рамките на системите за 

третирање на отпадните води 

Од особен интерес е да се наведе иновативниот пристап за изградба на вакуумска мрежа 

на отпадни води. Имено, општината предвидува во рамките на проектот да користи 

адаптирана унгарска технологија преку која се обезбедува поплитко копање од 

класичниот модел. Тоа во основа значи дека не само што ги минимизира ризиците кои 

произлегуваат од фактот што подземните води во скопското подрачје се доста блиски до 
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површината туку воедно и самиот систем за третирање на отпадните води ја зголемува 

својата енергетска ефикасност со самото тоа што пумпите се поплитко поставени и не 

покренуваат побарувачка од поголема енергија за нивно обавување на основната 

функција. 

Град Скопје оформи Инфо Центар за енергетика, енергетска ефикасност и обновливи 

извори на енергија 

Во рамките на секторот за Локален економски развој, Град Скопје во 2011та година го 

оформи Инфо Центарот за енергетика, енергетска ефикасност и обновливи извори на 

енергија. Станува збор за центар кој дава бесплатни совети на граѓаните со цел примена 

на едноставни но и посложени мерки со кои би ја зголемиле ефикасноста во нивните 

домови и работни места. Оваа мерка се покажа како доста евтина мерка со голем резултат 

кој резултираше со голем интерес на граѓаните а при тоа човечките капацитети на овој 

центар во целост ги потпомогнаа општинските политики за енергетска ефикасност и 

обновливите извори на енергија. 

Општина Центар воведе субвенции за стимулирање на употребата на велосипеди. 

Оваа мерка стана една од најпопуларните мерки за стимулирање на развојот на 

одржливиот транспорт во централното градско подрачје. Анализирајќи ги резултатите од 

оваа мерка и тестирајќи го интересот на граѓаните, Град Скопје одлучи да го прифати и 

реплицира овој модел ширејќи ја идејата од централното градско подрачје кон целата 

територија на Град Скопје. Интересно е да се наведе дека индикаторите за користење на 

оваа мерка покажаа исклучителен интерес и резултат кој обезбедува континуитет на оваа 

мерка. Иначе мерката е лесно репликабилна за секоја општина ширум територијата на 

Република Македонија. 

Град Скопје спроведе мерки за гасификација на средните училишта. 

Гасификацијата на средните училишта Ѓорѓи Димитров и Здравко Цветковски покажаа 

исклучителни резултати па од тука и продолжувањето на оваа активност во рамките на 

средните училишта Зефљуш Марку и Арсениј Јовков. Покрај намалените емисии на 

стакленички гасови, гасификацијата како мерка покажа огромни финансиски заштеди кои 

во тој период изнесуваа 70 – 80 % и исклучително брз поврат на инвестицијата. Секако 

причините не лежат само во апликацијата на оваа мерка туку и во претходната цена на 

топлинска енергија и големите загуби на топлина при дистрибуција кои преку оваа мерка 

беа комплетно минимизирани. Општината употреби котли со 96% искористување. Со ова 

payback периодот изнесуваше 3 – 4 месеци. 

Град Скопје воведе второстепена регулација на објектите под нејзина надлежност 

Второстепената регулација отпочна со спроведување во 2010та година. За оваа мерка 

општината плаќаше 70.000 МКД годишно по објект но со тоа се заштеди значително 

поголемо количество енергија. Интересно е да се наведе дека оваа година Град Скопје 

потпиша договор со БЕГ за бесплатно водење на второстепената регулација па од тука и 

очекувањата дека вложувањето во оваа мерка ќе се исклучат додека заштедите ќе 

продолжат да се генерираат. 

Општина Кисела Вода користи индивидуален софтвер за пресметка на енергетски 

карактеристики за згради. 

Општина Кисела Вода поседува интерни капацитети за пресметка и следење на 

намалените емисии на стакленички гасови како резултат на спроведувањето на мерки за 

енергетска ефикасност. Информациите се чуваат во електронска форма и се достапни до 

заинтересираните страни. 
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Општина Кисела Вода води комплетна статистика за потрошувачката на енергија за 

секој јавен објект посебно. Податоците се однесуваат на трошоците за греење и електрична 

енергија а дополнително се утврдуваат и потребите и трошоците за уличното 

осветлување. Податоците кои се водат на месечно ниво се класирани во рамките на 

посебна база на податоци водена од советникот за енергетска ефикасност на општината. 

Општина Кисела Вода пристапи кон стратешко партнерство со УНДП, ГИЗ и Светска 

Банка преку спремна техничка документација за секој објект и со спремно финансиско 

учество во евентуално спроведување на предложените проекти. Овој пристап во голема 

мера вроди со плод. Најчестиот сооднос на финансиско учество на општината се движеше 

од 30 – 60 %. 

Општина Кисела Вода воведе систем за енергетско управување (Energy Management) на 

општинската зграда и дел од јавните објекти. Во основа оваа мерка претставува 

управување, регулација и следење на испораката на енергија. Системот на Топлификација 

е според надворешната енергија и како таков е препознаен како доста тром систем кој бара 

редовно/често балансирање. Воведувањето на овој систем во принцип чини околу 700 ЕУР 

(еднократна инвестиција) а резултатите покажаа дека заштедите на енергија 

достигнуваат дури до 50%. Препорачливо е регулирање на температурата согласно 

податоците кои доаѓаат од сензорот на најладната просторија (каде постои таканаречен 

осојник – северна страна) при што доколку таму се задоволи температура од 20°С во тој 

случај во останатите простории би била во просек 22°С. Самото тоа што системот се 

исклучува при неработни денови и неработно време се доаѓа до 30-32% намалена 

потрошувачка. Со поставување на второстепената регулација и контрола во рамките на 

работното време, заштедите се зголемија на 50%. Ваквата практика е репликабилна за 

сите останати општини и од таа причина беше промовирана пред општините при што дел 

од нив ја прифатија ваквата практика. 

Општина Кисела Вода склучи долгорочно проактивно партнерство со ТИТАН – 

Цементарница Усје.  Во рамките на нивните годишни програми за корпоративна 

општествена одговорност, ТИТАН вложува во просек по 50.000 ЕУР годишно за 

спроведување на мерки за енергетска ефикасност согласно потребите на општината. Тука 

резултатите се прилично загарантирани од причина што тие располагаат со материјалите 

потребни за надворешна изолација. Ваквиот пример на создавање партнерство со 

приватниот сектор е од големо значење при претставувањето на најдобрите практики кон 

кои треба да тежнеат сите општини. Се разбира, ваквиот пристап на општината не би бил 

можен доколку не постои висококвалитетен и агилен технички персонал и одговорен/на 

и заинтересиран/а градоначалник/ка. 
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4.3. Пристап до информации 

ПРОАКТИВА во рамките на спроведувањето на проектните активности забележа различни 

практики на општините кон пристапот до информации. Имено, дел од општините не 

сметаа дека е потребно да се одговори на прашањата кои беа официјално доставени до 

нивната администрација. Други општини пак не само што доставија одговор на 

прашалникот туку и вложија напор и време да дадат детален извештај во однос на 

барањата. 

При анализата на јавно достапните информации на официјалните интернет страници се 

дојде до сличен заклучок. Дел од општините воопшто немаат активна интернет страна. 

Дел од општините пак имаат интернет страна со прилично обемни информации за 

документите и мерките кои биле спроведени. 

Генерално, оние општини кои сеуште немаат интерес за подготовка на стратешките 

документи за енергетска ефикасност и кои не вложуваат во спроведување на мерки за 

енергетска ефикасност, истовремено немаат интерес за вклучување на било какви 

информации во оваа област. 

Најчест пример за пренесување на информациите во поглед на спроведените мерки за 

енергетска ефикасност е употреба на медиумите преку користењето на капацитетите на 

градоначалниците/ките и овластените лица за комуникација со јавноста. 

Препораки: 

Пр 3.1 Општините би требало во рамките на својата интернет страна да одделат 

посебено место кое ќе се однесува на пласирање на информации фокусирани 

на: а) програми за енергетска ефикасност; б) акциски планови за енергетска 

ефикасност; в) годишни извештаи за спроведување на програмите и акциските 

планови; г) архива на спроведени проекти за енергетска ефикасност и 

обновливи извори на енергија; д) листа и опис на тековни проекти во областа 

на енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија. 

Пр 3.2 Агенцијата за енергетика како национална институција надлежна да ги 

прегледа и одобри стратешките општински документи во областа на 

енергетската ефикасност би можела да ги покрие следните информации: а) 

тригодишни општински програми за енергетска ефикасност; б) акциски 

планови за енергетска ефикасност; в) годишни извештаи за спроведување на 

програмите и акциските планови; г) листа и детален опис на мерки кои се 

препознаени како најдобри практики кои воедно се репликабилни во 

останатите општини ширум државата. 

Ваквиот пристап би овозможил зајакнување на транспарентноста, зголемена 

информираност на граѓаните, овозможување пристап до подетални информации за 

општините на кои им се потребни знаење и искуство на најдобро применуваните 

практики за енергетска ефикасност. Воедно, ваквиот систем преку поддршка од страна на 

интернет страната на Агенцијата би обезбедила континуирано доставување на 

информации дури и во случај кога одделни општини немаат активна интернет страна или 

пак немаат интерес или простор за вметнување на овие информации. 

На крајот важно е да се напомене дека најголем број од општините вложија напор за 

пренесување на информациите кои беа побарани за време на интервјуата.
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5. Заклучоци 

Анализите и интервјуата со претставниците од националните и локалните институции 

при процесот на подготовка на овој документ, обезбедија услови да ПРОАКТИВА се стекне 

со низа заклучоци од кои најголемиот број се рефлектирани во рамките на документот.  

Во продолжение наведуваме неколку издвоени заклучоци за кои сметаме дека се од 

витален интерес за зајакнување на процесите кои водат кон воспоставување на оджлив 

национален и општински механизам за развој на енергетската ефикасност и употребата 

на обновливите извори на енергија. 

Иако во рамките на документот се дадени препораки за надминување на предизвиците, 

сепак во овој дел заклучоците се излистани само во форма на констатации од причина што 

би сакале да оставиме простор за серија отворени состаноци на заинтересираните страни 

на кои отворено би се говорело на сите прашања отворени во рамките на ова поглавје и во 

рамкитена документот во целост. 

Стратешките документи за енергетска ефикасност се фокусирани на непотребно детално 

техничко елаборирање на информации. Наликуваат на програми и акциски планови. Во 

нив недостига суштината, планираните структурни промени, интерните механизми, 

приказот на планираните и/или воспоставените стратешки партнерства, а недостасува и 

преглед, ревизија и годишно известување на спроведените мерки. 

Националните и општинските програми се несинхронизирани. Отсуството на 

синхронизација е евидентна и помеѓу општините кои припаѓаат на ист статистички 

регион. Ваквата практика се појавува дури и помеѓу Град Скопје и општините кои 

припаѓаат во нејзиниот регион. Синхронизацијата недостига и помеѓу стратешките 

документи на различните национални институции во кои се очекува Министерството за 

економија и Агенцијата за енергетика да ја вклучат својата агенда.  

Стратешките партнерства со приватниот и граѓанскиот сектор се исклучени. Покрај тоа 

што веќе карактеристично за стратегиите е дека граѓанскиот сектор е сосема исклучен од 

процесите на планирање и одлучување, загрижува тенденцијата да овој сектор се 

избегнува да биде препознаен како партнер и во процесите на спроведување на мерките.  

Партнерствата со меѓународните организации аd-hoc без обезбедување на заеднички 

процес на долгорочно планирање и синхронизирање на програмите со што 

потенцијалните донатори не чувствуваат сопственост над општинските политики па од 

тука и немаат силни залагања за спроведување на општинските планови. 

Стратешките документи на национално и општинско ниво воопшто не говорат за 

иновативни мерки. Воедно, овие документи не говорат ниту за научените лекции и 

најдобрите практики кои би го забрзале процесот на достигнување на одржливоста на 

национално и општинско ниво. 

Националните институции и единиците на локални самоуправи (општините) генерално 

не поседуваат интерен капацитет за подготовка на стратешките документи поврзани со 

енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. 
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Мерките за енергетска ефикасност евидентираат големи финансиски заштеди во однос на 

потребите за енергија но добиените заштеди не се реинвестираат во суштинско 

продолжување на мерки за енергетска ефикасност. 

Фондот за енергетска ефикасност сеуште останува само желба која со себе зема многу 

време и интензивна вклученост на многу лица, институции и организации.  

Република Македонија сеуште нема основано ЕСКО компании. Пазарот на електрична 

енергија сеуште не е либерализиран. Нема нов модел и квоти за повластени 

производители на електрична енергија преку употреба на сончевата енергија. 

Општините генерално не поседуваат интерни капацитети за пресметка и следење на 

намалените емисии на стакленички гасови како резултат на спроведувањето на мерки за 

енергетска ефикасност. Практика е резултатите да се следат само од перспектива на 

финансиска заштеда. 

Системот за интегрирано управување со енергија во јавните објекти е мерка која покажа 

исклучителни резултати но истата не е реплицирана во рамките на очекувањата.  

Пристапот до информации овозможен од страна на општините е незадоволителен. 

Воедно, капацитетите и интересот на техничкиот кадар во општините во големи мерки 

варира пи што имаме голем број на општини кои ниту вистински ги разбираат барањата, 

ниту поседуваат доволно информации за истите, ниту пак пројавуваат желба да вложат во 

зајакнување на сопствените капацитети. 

На крајот би напоменале дека во последниот период станува критично прашањето на 

евентуалниот конфликт помеѓу вложувањето во употребата на хидроцентралите и 

заштитата на природата. Ова прашање создаде големи недоразбирања и директен 

конфликт помеѓу националните институции и здруженијата на граѓани во сферата на 

заштитата на природата. 

 

 

 

 

 

 

 

Упатуваме голема благодарност до Европската Унија и тимот составен од Милиеуконтакт, 

Коцка и Фронт 21/42 за укажаната можност да ги изнесеме своите ставови во однос на 

националните и општинските политики за енергетска ефикасност. 

ПРОАКТИВА останува отворена за коментари и забелешки на овој документ и се надева на 

отпочнување на отворени дискусии водени од страна на националните и општинските 

институции со цел прагматичен пристап кон заедничко надминување на предизвиците и 

здружени сили кон спроведување на заедничките идеи и планови.



 

   

 

35 Позиција на ПРОАКТИВА во однос на националните и општинските политики за енергетска ефикасност 
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Тел: +389 (0)76 40 40 76 

Email: info@proaktiva.org.mk 
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