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ВОВЕД
Енергијата и влијанијата од нејзината употреба во секојдневието се важна област која се
изучува низ целиот свет. Зголемувањето на свеста на луѓето е влијателен фактор во
заштитата на животната средина, ублажувањетo на климатските промени, промовирањетo
на ефикасно користење на енергија и подобрувањето на животниот комфорт.
Општината Валандово, Градоначалникот и општинската администрација се свесни дека
потребно е да се направи долгорочно планирање на енергијата, од причина што тоа е
клучен елемент во долгорочниот економски развој на Општината како и клучен фактор за
намалување на влијанието врз животната средина и енергетската зависност. Оваа Програма
за енергетска ефикасност (ПЕЕ) ќе
›

обезбеди преглед на моменталната потрошувачка на енергија на Општината како и
преглед на нејзините обврски,

›

ги разгледа можностите за имплементирање на повеќе понуди за подобрување на
енергетската ефикасност, дистрибуцијата и употребата на енергија

›

ги дефинира активностите наменети за подобрување на локалното снабдување со
енергија и нејзината употреба

Знаеме дека ПЕЕ е обврска на локалната власт во согласност со Законот за енергетика2 и
Стратегијата за развој на енергетиката во Република Македонија до 2030та година.
Национална стратегија за унапредување на енергетската ефикасност до 2020та година и
Третиот Акционен план за енергетска ефикасност на Република Македонија до 2018та
година бараат преземање на конкретни акции и дејствиа, од кои повеќето потребно е да се
водат на општинско ниво.
Оваа ПЕЕ е подготвена да важи за наредните три години и може да се применува на целата
територија на Општината Валандово. Програмата предлага три приоритетни области за
развој на енергетиката и тоа:
›

Безбедност на снабдувањето со енергија

›

Развој на одржливата енергија

›

Развој на компетитивен енергетски пазар со цел како би се олеснила заштитата на
животната средина, би се ублажиле климатските промени и би се подобрил
социјалниот живот на граѓаните.

2

Закон за енергетика (Службен весник бр. 96 од 28.05.2018), согласно член 242 работите од областа на
енергетската ефикасност, соодветно се применуваат по стариот Закон за енергетика (Службен весник бр.16 од
02.10.2011) до влегувањето во сила на законот со кој ќе се уредат работите од областа на енергетската
ефикасност.

1
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Цели на програмата
Општината Валандово има за цел да ги подобри животните услови на своето население,
користејќи ги предностите на животната средина (околината) и веќе постоечката
инфраструктура. Енергетската ефикасност (ЕЕ) е составен дел од процесот, овозможувајќи
подобрување на животната средина и удобноста на населението. Целта на Општината е,
имплементацијата на енергетската ефикасност да се движи напред преку постигнување на
неколку цели:
›
›

›

Да се имплементираат мерките за енергетска ефикасност во јавните објекти кои се во
надлежност на Општина Валандово;
Да се создадат поволни услови за вклучување на приватниот сектор во процесот на
имплементација на мерките за енергетска ефикасност во општинските објекти, а се
со цел да се развие локалното претприемништво;
Да се создадат услови за имплементација на мерките за енергетска ефикасност во
сите приорутетно идентификувани сектори.

Со цел како би се постигнале овие цели, потребно е да се размисли за моменталните
приоритети за развој на Општината, нејзиниот капацитет на вработени и финансиските
средства кои стојат на располагање. Во следниве делови, сите цели на Програмата за
енергетска ефикасност ќе бидат дискутирани во детали, со цел како би и се помогнало на
Општината во развојот на годишните акциски планови и конкретни детални активности. ПЕЕ
претставува формален, правен обврзувачки договор. Целите, активностите и
ограничувањата дефинирани во овој документ се во согласност со Законот за енергетика.
Чекор 1 - Тимот за ЕЕ дефинира долга листа на цели од Програмата за
енергетска ефикасност
• Резултат: Прелиминарна верзија на листа на приоритетни цели
Чекор 2 - Програмата за енергетеска ефикасност ја презентира листата
на Градоначалникот
• Резултат: Одобрена листа на приоритетни цели
Чекор 3 - Градоначалникот одобрува кратка листа на приоритетни цели
од Програмата за енергетска ефикасност
• Резултат: Кратка листа на приоритетни ЕЕ цели
Чекор 4 - Градоначалникот ја презентира кратката листа на цели од
Програмата за енергетска ефикасност до Советот на опшината
• Резултат: Предлог за приоритетни цели во општината
Чекор 5 - Советот на општината ги одобрува финалните цели од
Програмата за енергеска ефикасност
• Резултат: Одлука на Советот на општината за кратката листа на приоритетни цели
на општината

Слика 1: Генерален Процес за идентификување на целите на ПЕЕ
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Енергетска политика и законска регулатива
Во развојот на сегашната Програма за енергетска ефикасност (ПЕЕ) се земени во предвид
моменталната и применлива енергетска политика и регулатива како и останатите
релевантни стратешки документи.

1.1.1

Локални политики и регулативи за енергетика

Во табелата подолу е даден преглед на стратешките документи на општинско ниво кои се од
посебно значење за развојот на ПЕЕ.
Табела 1: Плански документи на Општината
Наслов на
документот

Статус

Годин
а

Локален
Еколошки
Акционен
План на
Општина
Валандово
(2010 – 2014)

Усвоен

2010

Во акциониот план за животна средина, секторот енергија и
енергетска ефикасност не е опфатен. Секторот вода е покриен
со тематска област вода и водни ресурси каде детално е даден
хидро потенцијалот на Општината, снабдувањето со вода за
пиење, комуналните отпадни води и наводнувањето. Од аспект
на енергија, оваа тематска област не покрива потрошувачка на
електрична енергија ниту потенцијали на хидро енергија.

Стратегија за
локален
развој на
Општина
Валандово
(2014-2020)

Во процес
на
усвојување

2014

Во овој стратешки документ, селектирани се неколку проекти со
конкрента цел намалување на локалната зависност од
фосилните горива низ искористување на обновливите извори на
енергија. Согласно извршената приоретизација, изготвена е
следната листа на проекти:
› Изградба на еколошка (енергетски независна) куќа (Е.Д.
Калинка Валандово)
› Замена на улични светилки со инсталирање на соларно
осветлување
› Физибилити студија за мерење на потенцијалите за
искористување на сончевата светлина како обновлив
извор на енергија
› Јавна кампања за искористување на сончевата енергија
од домаќинствата
› Физибилити студија за мерење на потенцијалите на
ветрот кај с.Удово
Општината врши анализи со цел да изнајде начини на
финансирање на горе споменатите проекти.

1.1.2

Опис и важност за ПЕЕ

Национални енергетска политики и регулативи 3

Ова што следува е преглед на моменталното национално законодавство на единиците за
локална самоуправа (ЕЛС).
›

3

Закон за енергетика (Службен весник на Република Македонија бр.96/18). Член
242 од овој закон гласи:„ Одредбите од Законот за енергетика („Службен весник на

Бидејќи овие законски документи се предмет на промена, мораат да бидат постојано и внимателно следени.
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Република Македонија“ број 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15,
215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) со кои се уредуваат работите од областа на енергетската
ефикасност, соодветно се применуваат до влегувањето во сила на законот со кој ќе
се уредат работите од областа на енергетската ефикасност“. Согласно тоа, во делот
на енергетската ефикасност и изготвувањето на програмите за енергетска
ефикасност, сеуште во важност е стариот Закон за енергетика (Службен весник на
Република Македонија бр.16/2011) согласно кој секоја од единиците на локална
самоуправа мора да развие тригодишна ПЕЕ и годишен Акционен план. Покрај тоа,
единиците на локална самоуправа се должни да изготват годишни анализи на
потрошувачката на енергија и да ја следат нивната потрошувачка на енергија. Со
нови усвоени измени на овој закон, дел од обврските на единиците на локална
самоуправа ќе станат спроведливи денот кога Република Македонија (РМ) ќе влезе
во ЕУ. На пример, единиците на локална самоуправа треба да обезбедат
сертификати за енергетските карактеристики на објектите за објекти или градежни
единици кои се во сопственост на субјектите од јавниот сектор и се изградени после
денот кога овој закон стапи на сила односно 5ти, март 2015та година. За другите
објекти или градежни единици кои се изградени пред денот кога овој закон стапил на
сила (или соодветната измена на законот), вклучувајќи го и тој ден, барањето за
добивање на сертификат за енергетски карактеристики на објект ќе стане спроведлив
на денот кога РМ официјално ќе влезе во ЕУ.
›

Нацрт верзија на Законот за енергетска ефикасност. Во член 7, став (1) од овој
нацрт закон стои: „Советот на единиците на локалната самоуправа на предлог на
градоначалникот, во согласност со Стратегијата за реконструкција на згради, а по
претходно добиено позитивно мислење од Агенцијата, донесува програма за
енергетска ефикасност на секои три години која опфаќа период од три години.“
Законот за енергетска ефикасност е во фаза на усвојување.

›

Стратегија за унапредување на енергетската ефикасност во Република
Македонија до 2020та година (Службен весник на Република Македонија
бр.143/10). Оваа стратегија поставува за цел да се забрза усвојувањето на практики
за имплементација на енергетска ефикасност во Македонија, така што до 2018та
година потрошувачката на енергија ќе биде најмалку 9% пониска од просечната која
беше регистрирана за периодот од 2002-2006та година. До 2020 година, вкупната
заштеда на енергија се очекува да достигне 14,5%, што е блиску до таргетираните
20% од ЕУ. Повеќето од овие заштеди се очекува да дојдат од градовите, треба да се
постигнат со намалено користење и употреба на електрична енергија и топлина во
зградите, поефикасни јавни комунални претпријатија, и поодржлив транспортен
сектор. Реформските иницијативи ќе се фокусираат на следните активности:
(1) Правната и регулаторната рамка (на пример, ажурирање на Законот за
енергетика, воведување на јасни енергетски карактеристики на објектите,
подобрување на правната рамка за регулација на Компаниите за енергетски услуги
(ESCO) и нивното функционирање);
(2) Градење на институционалните капацитети (на пример, специјални курсеви во
високо образовните институции, подигање на свеста и промовирање на принципите
на енергетска ефикасност);
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(3) Општествени мерки (на пример, енергетска ефикасност во домовите што би
можело да значи и пониски сметки, блок-тарифи за електрична енергија со што се
овозможува на сиромашните семејства да се справат со планираното зголемување
на тарифите);
(4) Финансиски прашања (на пр, финансирање за енергетска ефикасност).
›

Трет акционен план за енергетска ефикасност на Република Македонија за
период 2016 - 2018 (усвоен на 18.07.2017). Во согласност со Директивата на ЕУ
2006/32/EC за енергетска ефикасност, овој документ е изготвен со помош од USAID.
Овој Акционен план дава преглед на мерките кои ќе помогнат на Македонија да
постигне 9% заштеда на енергија до 2018та година, како што е наведено во
Стратегијата за енергетска ефикасност до 2020. Се проценува дека се потребни
околу 406 милиони евра за спроведување на овие мерки за енергетска ефикасност,
кои се очекува да помогнат во достигнувањето на околу 1,360 милиони евра во
заштеда на енергија и трошоци (на либерализирани цени на енергетски пазар).
Поголемиот дел од мерките се фокусираат на градовите, а некои од нив се посебно
прилагодени за Скопје (на пример, воведување на трамвај во Скопје, или реновирање
на топлификациона мрежа на областа).

›

Стратегија за развој на енергетиката на Република Македонија до 2030та година
(Службен весник на Република Македонија бр.61/10). Оваа стратегија ги поставува
инструкциите за поефикасно користење на изворите на енергија и зголемување на
употребата на обновливите извори на енергија. Голем дел од активностите наведени
во Стратегијата имаат директно влијание врз тоа како градовите се организирани и
управувани.

›

Стратегија за искористување на обновливите извори на енергија во Република
Македонија до 2020та година (Службен весник на Република Македонија бр.
125/10). Стратегијата за развој на енергија во Република Македонија до 2030та
година е дополнително поддржана со оваа Стратегија.

›

Правилник за енергетски карактеристики на зграда (Службен весник на
Република Македонија бр. 94/13). Со овој правилник се дефинира методологијата за
утврдување на енергетските карактеристики на зградите и минималните барања за
енергетска ефикасност за нови згради, како и за објекти кои се во процесот на
значителна реконструкција. Со овој правилник се обезбедува транспонирање на
Директивата 2010/31 / ЕУ на Европскиот парламент и Советот на Европа од датум
19.05.2010 (EUR- Lex - 32010L0031).

›

Правилник за енергетска контрола (Службен весник на Република Македонија
бр.94/13). Што се однесува до ПЕЕ, овој правилник ги утврдува правилата за
контрола на енергијата, проценување на потрошувачката на енергија и
методологијата за мерење и верификација на заштедата на енергија.

›

Закон за градење (Службен весник на Република Македонија бр.130/09). Овој
закон ги дава критериумите и стандардите за подготвување и спроведување на
градежни проекти.

›

Закон за локална самоуправа (Службен весник на Република Македонија
бр.05/02). Овој закон ја претставува регулаторната рамка за процесот на
5
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децентрализација и достигнување на самостојност на единиците на локална
самоуправа.
›

Закон за концесии и јавно приватно партнерство (Службен весник на Република
Македонија бр.06/12). Со овој закон се регулираат процедурите и правилата за
воспоставување на јавно-приватно партнерство (ЈПП), како еден вид на извор за
финансирање во спроведувањето на ПЕЕ.

›

Закон за финансирање на единиците на локална самоуправа (Службен весник
на Република Македонија бр.61/04). Овој закон ги дефинира и опишува
поединечните извори на финансирање на општините, како што се општинските
приходи, како и приходите од државниот буџет како и разни средства и можности за
финансирање со задолжување. Овој закон претставува правна основа за
изготвување на финансиски план за имплементирање на ПЕЕ.

›

Закон за животна средина (Службен весник на Република Македонија бр.53/05).
Овој закон ги регулира правата и обврските на Република Македонија, општините,
градот Скопје и општините во градот Скопје, како и правата и обврските на правните
и физичките лица (граѓаните) во обезбедувањето на услови за заштита и
подобрување на животната средина со цел за заштита на остварување на правото на
граѓаните на здрава животна средина. Ова е исто така една од целите поставени за
имплементирање на мерките за енергетска ефикасност во ПЕЕ.

›

Инструкции за имплементирање на енергетска ефикасност и мерки за заштеда
на енергијата, определување на карактеристиките на добрата и услугите за јавни
набавки, и спроведување на критериумите во врска со енергетската ефикасност и
заштеда на енергија во текот на постапката на наддавање (прибирање на понуди).
Целта на овие инструкции е да им се помогне на договорните органи да ги спроведат
постапките за јавни набавки, како и претставниците на договорните органи да ги
проценат размислувањата за енергетска ефикасност при донесување одлуки за
набавки.

1.1.3

Европски енергетски политики и регулативи

Македонија како земја кандидат за полноправно членство во Европската унија има обврска
ефикасно да ги спроведе реформите во општествениот систем. Развојот на енергетскиот
сектор е од посебно значење.
Во септември 1998та година, Република Македонија го ратификуваше Договорот за
енергетска повелба, Договорот за основање на енергетска заедница, Рамковната конвенција
на Обединетите нации за климатски промени и Кјото Протоколот. Во согласност со
Договорот за основање на енергетска заедница, Македонија го усогласува своето
законодавство со постојната правна регулатива на Европската унија за енергија, животна
средина, конкуренција, обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност и за нафтени
резерви. Во овој контекст, постојат неколку важни директиви во областа на енергетиката кои
се наведени подолу:
›

Директивата 2012/27/ЕУ за енергетска ефикасност, како амандман на Директивите
2009/125/ЕC и 2010/30/ЕU и укинување на Директивите 2004/8/EC и 2006/32/ЕC
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›

Директива (ЕУ) 2010/31/ЕУ за енергетски перформанси на згради

›

Директива (ЕУ) 2018/844 како амандман на Директивата 2010/31/ЕУ за енергетски
перформанси на згради и Директивата 2012/27/ЕУ за енергетска ефикасност

›

Регулатива (ЕУ) 2017/1369 за поставување на рамка за енергетско означување
(замена на Директивата 2010/30/ЕУ за означување и информации за производите
поврзани со потрошувачката на енергија и други ресурси производи кои користат
енергија).

Методологија за подготовка на ПЕЕ
Оваа ПЕЕ е развиена со користење на методологијата развиена и обезбедена од страна на
Агенцијата за енергетика, по консултациите со Светска банка. Методологијата е дадена во
посебен документ (истиот го поседува Агенцијата за енергетика), а го опишува во детали
процесот на развој на ПЕЕ, вклучувајќи го и целиот циклус на неговиот развој и неговото
одобрување. Оваа ПЕЕ е во целост изготвана и усогласена со оваа методологија.
Образци за приготвување на ПЕЕ се достапни на официјалниот интернет портал на
Агенцијата за енергетика и тоа на следниот линк:
http://www.ea.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2881&Itemid=142&lang=m
k
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ПОДАТОЦИ ЗА ОПШТИНАТА
Валандово е урбана општина во Република Северна Македонија, со население од 11,9804
жители. На територијата на Општината, има 29 населени места: градот Валандово, кој е
седиште на Општината и има население од 4,402 жители, и 28 села. Годишната стапка на
раст на населението е 10.4%, а густината на населението е 35.88 жители на км2.

Географски и климатски карактеристики
Валандовската Општина е сместена во југоисточниот дел на Република Северна
Македонија. Го зафаќа површина од 331 km2 помеѓу 41°14’ и 41° 28’ с.г.ш и 22° 23’ и 22° 45’
и.г.д со просечна надморска височина од 226 метри. Општината целосно е сместена во
Валандовската Котлина која се наоѓа помеѓу планините Беласица, Градешка Планина,
Плавуш, Погана, Кожуф и Марјанска Планина.
Со новата територијална поделба од 2005 година Валандовската Општина граничи со
општините: Гевгелија, Богданци, Дојран, Струмица, Конче и Демир Капија, додека со еден
мал дел од осум километри, ја определува државната граница помеѓу Република Северна
Македонија и Република Грција.
Според географските карактеристики во Општина Валандово преовладуваат рамничарски
села, чиј број изнесува 12, додека бројот на ридските села изнесува 4 и тоа: Башибос,
Казандол, Кочули и Прстен.
Низ Валандовската Општина поминуваат патишта што водат кон Струмица. Дојран,
Богданци и Гевгелија. По левата страна на реката Вардар, минува Коридорот 10/ Е-75. Сите
населени места се поврзани со асфалтирани патишта од IV ред, коишто го поврзуваат
селото со градот, како и со регионалните патни правци П-110 (с. Удово-с. Раброво), П-604
(Оранжерии - с. Марвинци) како и локалните патишта со кои Општината се поврзува со
останатите населени места. Регионалните патишта опфаќаат површина од 46.5 km, а
локалните патишта 74.3 km. Општината е оддалечена 26 km од граничниот премин Дојран и
30 km од граничниот премин Богородица, како и 48 km од граничниот премин Ново Село.

4

Статистика на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, во 2002
година, Книга XIII.
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Слика 2: Локација и мапа на Општина Валандово

Валандовската Котлина во голем дел е под термичкото влијание на Егејското Море, т.е. на
средоземноморското климатско влијание. Просечната годишна температура овде изнесува
14.5°С. Во Валандовската Котлина средоземноморските климатски влијанија особено се
манифестираат во ладниот дел од годината, што се гледа и од релативно високите
температурни вредности во зимските месеци. Средната јануарска температура е 3.6°С.
Поради релативно добрата отвореност на Валандовската Котлина кон север, во ладниот
дел од годината, особено во зимските месеци се јавуваат доста ниски температури, со што
се нарушува температурната стратификација на Егејското, морско климатско влијание.
Температури со вредност под -8°С се јавуваат речиси секоја година. Просечниот мразен
период трае 118 дена во Валандовско Поле.
Вредностите повисоки од 40°С се јавуваат
еднаш на секои 4 до 5 години, додека вредностите над 35°С се јавуваат секоја година.
Високите вредности на топлотниот режим се манифестираат и преку зголемениот број на
летни и тропски денови, т.е. денови во кои дневната максимална температура на воздухот е
рамна или повисока од 25°С (летни), односно 30°С (тропски денови). Просечно има 135
летни и 73 тропски денови. Најтопол месец е јули, со просечна месечна температура од
25.2°С. Од ова може да се каже дека Валандовската Котлина најмногу е загрозена од
пролетните мразеви, особено од оние кои се јавуваат во текот на месец април. Тие особено
штетно влијаат на овошните насади во периодот на нивното цутење.
Режимот на врнежи во Валандовската Котлина е под медитеранско климатско влијание.
Летните месеци се со мали количества на врнежи, а максимум паѓа во доцните есенски
месеци. Просечната годишна сума на врнежи изнесува 646 mm. Најврнежлив е ноември со
85 mm, а потоа следуваат декември и октомври со 75 mm. Со најмало количество на врнежи
се јули и август, просечно околу 30 mm. По сезони најврнежлива е есента со просечно
количество од 203 mm, а со најмалку врнежи е летото со 108 mm. Врнежите се главно од
дожд, додека годишно во просек има само од 6 до 10 дена снежна покривка. Иако годишните
врнежи се доста високи, сушните периоди се јавуваат во голема зачестеност. Со голема
зачестеност се сушните периоди со траење од 10 до 15 дена. Градот се појавува скоро
секоја година, од април до октомври. Интензивниот град на поледелството често пати му
нанесува големи штети.
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Валандовската Котлина е подрачје со најдолготрајно сончево зрачење во Република
Северна Македонија, со преку 2,600 часови, т.е. облачноста е со најмали вредности
(просечно 4.3 десетини). Во котлината најизразени се ветровите по долината на реката
Вардар и тоа: Вардарецот кој се јавува од северен правец и Југото од југоисточен правец
(Лазаревски, 1993). Споменатите климатски карактеристики нудат одлични можности за да
се развива разновидно земјоделско производство, а особено одгледувањето на одределни
медитерански растенија како: калинката, маслинката, смоквата и др.

Слика 3: Ружа на ветрови

Табела 2 дава приказ на некои дополнителни информации за Општината.
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Табела 2: Општи податоци за Општина Валандово
Опис

Информации

Адреса

ул. “Иво Лола Рибар“ бб

Веб-сајт

www.valandovo.gov.mk

E-mail

administracija@valandovo.gov.mk

Дел од поголема Општина

/

Регион

Југоисточен Регион

Поштенски број

2460

Телефонски префикс

+389 (0)34

Карактеристики на Општината
2

Површина [km ]
Град Валандово

1.2

Општина Валандово

331,4

Град Валандово

4,402

Број на жители
Општина Валандово

11,980

Општина Валандово

3,545

Број на домаќинства
Земјиште
Земјоделско земјиште [ha]

10,000

Шуми [ha]

24,910

Географски карактеристики и климатски податоци
Надморска височина (m)

110-150

Географски карактеристики
ширина ( ° , ” )

(41°91'36“)

должина ( ° , ” )

(22°42’52“)

Климатска зона

1

Климатски податоци
Проектна температура (°C)

Грејна сезона
5

-12

Просечна температура за време на грејната сезона (°C)

7.7

Должина на грејната сезона (денови)

118

Степен ден (HDD)

2,080

Преглед на сектори за ЕЕ
При изготвувањето на оваа ПЕЕ, долга листа на релевантни сектори на пазарот за ЕЕ беа
земени во предвид од страна на општината, согласнометодологијата на ПЕЕ. Тие се
поделени во две групи: основни и дополнителни сектори (Табела 3). Анализите треба да

5

Референтна вредност за проектирање на грејните инсталации.
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укажат кои сектори треба бидат дел од ПЕЕ притоа земајќи ги во предвид следниве
критериуми:
›

Приоритетни сектори за Општината;

›

Достапноста и веродостојноста на влезните податоци;

›

Ниво на општинска контрола.

Табела 3: Програма на енергетска ефикасност (ПЕЕ) за секторите на пазарот
Ниво на
општинска
6
контрола

Вклучени
во ПЕЕ
(Да/Не)

Вода

БУ*

ДА

Улично освелување

БУ*

ДА

Општински згради

БУ*

ДА

Јавен транспорт

N/A

НЕ

Не постои во Општината.

Отпад

N/A

НЕ

Постои организирано собирање на отпадот од
страна на Јавното комунално претпријатие,
кое се смета за некомплетно и нередовно, без
примарна селекција на отпадот. Отпадот се
отстранува на несоодветни, нестандардни и
незаштитени депонии без никаков претходен
третман на истиот. Бидејќи нема информации
или податоци во врска со количината на
собраниот отпад или процентот на собраниот
цврст отпад, овој сектор нема да се
анализира, но ќе биде означен како област на
слабост во управувањето на Општината.

Енергија и топлина

N/A

НЕ

Не постои во Општината.

Резиденцијални згради

ЛО** / ЛУ***

НЕ

Приватен транспорт

ЛО** / ЛУ***

НЕ

Индустрија

ЛО** / ЛУ***

НЕ

Иако се обезбедени само општи податоци,
секторите не беа анализирани поради
недостаток на доволни и веродостојни
податоци. Анализатана овие сектори се
предлага да биде во наредната ПЕЕ, а по
собирање на релевантни детални податоци.

Сектори на пазарот

Забелешки

Основни сектори

Дополнителни сектори

*Буџетско општинско управување (БУ)
** Локален одбор (ЛО)
*** Локален учесник (ЛУ)

Општината не се фокусира на приватните објекти или индустрискиот сектор во овој момент.
Нејзиното идно учество во развојните политики и потрошувачка на енергија треба да има
значајна улога во резиденцијалниот сектор преку правење на соодветна типологија како и во
6

За опишаните сектори, се прави одредена контрола во согласност со нивоата на општинска контрола дадени во
Appendix II.
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делот на индустријата и индсутриските капацитети поради учеството на различните типови
на енергенти и нивното влијание врз животната средина. Пристапот за проценување на овие
сектори е добро објаснет во методологијата на ПЕЕ и во општата дефиниција (шаблон).
Табелата погоре го покажува приоритетниот избор на сектори од страна на Општината.

Потенцијал за искористување на обновливата енергија
Општината располага со голем потенцијал за генерирање на обновлива енергија, како што е
опишано во следната табела.
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Табела 4: Потенцијал за искористување на обновливата енергија во Општина
Валандово
Обновливи извори на
енергија
Хидроенергија

Опис
На територија на Општина Валандово поминува Анска река како и
7
реките Чамадаши, Демидаре и Елајздере. Согласно Студијата за
искористување на хидро потенцијалот на овој регион, во случај на
изградба на сите предвидени МХЕ согласно Студијата,вкупното
годишно произвотство на електрична енергија би било околу 1.13
GWh. Следните водотеци се наведуваат со потенцијал за изградба на
МХЕ:
3

›

Барленски д. (со инсталиран проток 0.225 м /с, инсталирана
снага од 150 kW I произведена енергија од 580 MWh)

›

Демирдере (со инсталиран проток 0.183 м /с, инсталирана
снага од 74 kW I произведена енергија од 288 MWh)

›

Елајздер (со инсталиран проток 0.126 м /с, инсталирана
снага од 68 kW I произведена енергија од 264 MWh)

3

3

Геотермална вода

Врз основа на студијата „Геотермален потенцијал во источна и
југоисточна Македонија – создавање предуслови за користење на
геотермалните ресурси во регионот Брегалница – Стумица“, идните
истражувачки работи во источна и југоисточна Македонија треба да
се фокусираат на веќе регистрираните области каде што има
индикации за зголемен земјен термички проток и регистрирани
површински манифестации врз основа на претходните геотермални
истражувања како во регионот Делчево, проширување на
геотермалната област Виница и Кочани, Пробиштипскиот регион,
Валандовоскиот регион, Дојран - Валандовско-гевгелискиот регион,
во Вардар зона и контакт-дел со српско-македонскиот масив во
Брегалничко-Струмичкиот регион.

Сончева енергија

Проценка на потенцијалот во резиденцијалниот сектор може да се
направи ако се претпостави дека 25 % од домаќинствата во Општина
Валандово ќе инсталираат сончеви колектори за топла вода односно:
3,545 домаќинства х 25% х 2.2 m2 х 600 kW/m2 = 1.17 GWh
Во моментот, на територија на Општина Валандово се регистрирани
две правни лица со статус на повластен производител на електрична
енергија 49.98 KW (204 панели по 245 W) и 962.36 KW (3,928 панели
по 245 W) со вкупна инсталирана моќност од 1,012.34 kW.

Ветерна енергија

Согласно постоечките податоци како и според изработениот
прелиминарен атлас на ветрови за Република Македонија, на
територија на Општина Валандово не е идентификувана
потенцијална локација погодна за искористување на ветерната
енергија.

7

Студија за можни мини и мали хидроцентрали во СР Македонија, Републички комитет за енергетика
на СР Македонија 1982 год.
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Биомаса (шумски,
земјоделски и отпад од
фармите)

Отпадоци од сеча на шуми:
Шумите зафаќаат околу 21,000 ha, или 63% од територијата на
опщтината. Најголем дел од овие површини (преку 99%) отпаѓаат на
шуми во државна сопственост. Исечените количини на дрво од
приватните шуми се многу мали и се користат исклучиво за сопствени
потреби (огревно дрво). Можниот годишен етат, односно вкупната
можна годишна сеча на дрвја изнесува нешто над 14,000 m3.
Планираниот бруто годишен етат на ПШЦ „Салаџак“ – Валандово на
3
територија на Општина Валандово изнесува околу 11,070 m , со
3
предвиден нормативен отпад од 10.31% или околу 1,140 m . Под
3
претпоставка дека волуменската маса на таквиот отпад е 650 kg/m , а
топлинската моќ има вредност од 14.5 MJ/kg, тоа е енергетски
потенцијал од:
6

1,140 х 650 х 14.5 = 7.53х10 MJ/год односно 2,100 MWh/год или 187
тое (тони еквивалент на нафта) годишно.
Отпадоци од земјоделството:
Вкупната располоѓлива површина на земјоделско земјиште во
Општината изнесува 8,449 ha од кои користено земјоделско земјиште
отпаѓаат околу 3,424 ha. Со годишно производство од 3 тони лозови
прачки по хектар кои се добиваат при коење на лозјата, за вкупна
површина од лозови насада од 781 ha, се добиваат околу 2,343 тони
отпадна биомаса. Практичната расположливост на лозовите прачки
се проценува на околу 879 тони годишно. Под претпоставка дека
топлинската моќ на прачките изнесува околу 11.5 MJ/kg, вкупниот
енергетски потенцијал содржан во нив изнесува:
6

879,000 kg/год х 11.5 MJ/kg = 10.104x10 МЈ/год односно 2,807
MWh/год или 241 тое (тони еквивалнет нафта) годишно.
При производство на најмалку 1 тон отпад по хектар, од режењето на
овоштарниците, се добива најмалку 244 тони отпадна биомаса
годишно.
Остатоци од сточарството:
Отпадната маса од сточарството содржана во шталсото ѓубре се
користи за енергетски потреби пред се преку биогасот кој се добива
со анаеробна ферментација. На територија на Општината се
офгледуваат говеда, овци, кози, свињи и живина.
Во Општина Валандово, отпадната маса од шталско одгледување на
добиток и живина согласно Студијата за потенцијалот и
искористувањето
на
обновливи
извори
на
енергија
во
8
прекуграничниот регион се проценува на оклу 10 илјади тони
3
годишно. Од неа можат да се добијат вкупно околу 258 м биогас
годишно со вкупна енергија од близу 1.72 GWh или околу 150 тое
(тони еквивалент на нафта) годишно.

8

Студијата за потенцијалот и искористувањето на обновливи извори на енергија во прекуграничниот регион
(Југоисточен регион во Република Северна Македонија и Југозападен регион во Република Бугарија)
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Проценката на дрвна биомаса за регионот на Валандово е дадена во следната табела:

Подружница

Планирана годишна
3
сеча (m )

% на искористеност

Техничко
3
дрво (m )

Огревно
3
дрво (m )

Вкупна
дрвна маса
3
(m )

Отпадно
3
дрво (m )

% на отпадно
3
дрво (m )

7

Планирано производство на дрвна маса
во 2008 година

Максимална
3
годишна сеча (m )

Реден број

Табела 5: Бруто дрвна маса произведена во 20089 година

1

2

3=7+8

4=3:2*100

5

6

7=5+6

8

9=8:3*
100

„Саланџак“ Валандово

16,866

13,322

78.99

0

11,984

11,984

1,374

10.31

Општински буџет
Законот за локална самоуправа ја дефинира правната рамка за процесот на
децентрализација. Покрај тоа, законот за финансирање на локалната самоуправа, исто така
придонесува за процесот на децентрализација. Овие закони обезбедуваат погодни законски
рамки и услови кои се потребни за да се обезбеди независноста на единиците на локалната
самоуправа. Тие ги дефинираат изворите на приходи, (вклучувајќи локални даноци и такси
како и придонеси од државниот буџет, финансирање на долгови).

9

Поповски, К., Кирил, Арменски С., Поповска Е., Василевска, С., Енергија од биомаса во Република Северна
Македонија
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Според законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, изворите на
приходи во општините мора да ја осигураат нивната функционална и финансиска
независност, вклучувајќи ги следниве:
›
›

›

›

›
›

Локални даноци (данок на имот, општински такси, административни такси и други
локални даноци утврдени со закон);
Локалните надоместоци (надоместок за уредување на градежно земјиште, општински
надоместоци, надоместоци за просторно и урбанистичко планирање и други локални
надоместоци утврдени со закон);
Приходи од сопственост (приходи од кирија, приходи од камата и од продажба на
имот кој не го попречува вршењето на јавните функции и одговорности на
Општината);
Приходи од даноците за личен доход, наметнат на жителите (Општината собира
100% од данокот од физички лица кои вршат занаетчиска дејност во Општината
согласно Законот за занаетчиска дејност и 3% од персоналниот данок на доход од
физички лица кои живеат во Општината);
Приходи и други профити;
Приходи од казни, донации и други извори утврдени со закон.

Табела 6 дава приказ на вкупниот буџет на Општината за последните три години спореден
со трошоците за електрична енергија на Општината за истиот период.

Табела 6: Буџети на Општината во период од 2016та – 2018та10 година
Година

Вкупен буџет на
Општината
(МКД)

Вкупни трошоци за
11
енергија
(МКД)

Трошоци за енергија како %
од буџетот на Општината

Основен буџет
2016

72,751,000

7,535,254

10.36%

2017

55,975,000

5,707,090

10.2%

2018

66,975,000

5,937,273

8.87%

2019

Предвидениот буџет за 2019та година е: 72,575,000.

Од Табела 6 може да се забележи дека буџетот на Општината варира, а во согласност со
проектите кои централната власт ги одобрува од централниот буџет, а се евидентираат како
трансфери во основниот буџет на Општината. Останатите одобрени проекти од други
донатори се евиднтираат во буџетот за донации.
Трошоците за потрошувачка на енергија на Општината се во согласност со тенденциите на
основниот буџет. Трошоците за енергија ги вклучуваат сите извори на гориво (електрична
10

Трошоците за енергија ги опфаќаат сите фактурирани извори на енергија.
Во вкупните трошоци за енергија на Општината не е вклучен секторот вода бидејќи трошоците за работа на
пумпите за вода се плаќаат од страна на Јавното Претпријатие „Комунален Сервис“.
11
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енергија, и горива) кои се користат од страна на Општината во дадена година. Поради
нередовно фактурирање или купување на овие горива, може да се случи прелевање на
трошоците од една година во друга.
Табела 7 и Табела 8 што следат подолу даваат приказ на главните проблеми при
инвестирање во енергетиката и во заштитата на животната средина, додека
Табела 9 ги покажува приоритетни инвестициски проекти во блиска иднина.

Табела 7: Главни проблеми за инвестиции во енергетиката

Број

Главен енергетски проблем

Предвидени
инвестиции за
решавање на
проблемите

Одговорност

(МКД)
1

Некомплетен систем за јавно осветлување
без автоматска регулација кој е потребно да
претрпи значајна реконструкција кон високо
енергетски
ефикасен
систем.
Осветлувањето на плоштадот е во многу
лоша состојба.
Решение: инсталација на ново улично
осветлување со ЛЕД технологија.

MKD 45,510,000

Општина Валандово

2

Системите за греење во јавните објекти се
претежно на дрва и нафта.
Решение: промена на системот на греење со
поефикасни системи на пелети.

МКД 12,300,000

Општина Валандово

3

Недостаток на системи за греење за дел од
објектите под надлежност на Општината
(Дом на култура, спортска сала и др.).
Решение: инсталација на нов систем за
греење со можност истиот да е централен за
повеќе објекти.

МКД 18,450,000

Општина Валандово

4

Постоење на енергетски неефикасни јавни
општински објекти.
Решение: спроведување на мерки за ЕЕ на
објектите.

МКД 92,000,000

Општина Валандово

5

Недостаток од прикличоци за електрична
енергија на местата на водоснабдителните
резервоари поради непристапен терен.
Решение: поставување на обновливи извори
на енергија.

МКД 8,000,000

Општина Валандово
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Табела 8: Главни еколошки проблеми во Општината
Потребни
инвестиции за
решавање на
проблемите (МКД)

Одговорност

Број

Главни еколошки проблеми во Општината

1

Недостиг од третман на отпадните води кои од
градот Валандово директно се вливаат во
Анска Река

МКД 30,000,000

Општина Валандово

2

Нерегуларни регионални депонии на отпад.
Постоечката локација не е соодветна за овој
вид на отпад и не е опремена да собира или да
се справува со отпадните материјали.

МКД 61,000,000

Централна власт

3

Дрвото е најчест енергенс кој се користи за
греење во резиденцијалните објекти.

МКД 2,000,000

Жителите на
Општината

4

Поради појавата на чести пожари, територијата
на Општина Валандово се вбројува во I
категорија по загрозеност од пожари.

МКД 20,000,000

Општина Валандово

Табела 9: Приоритетни инвестициони проекти на Општината Валандово во блиска
иднина
Број

Приоритетни инвестициони проекти за Општината во иднина

Потребни
инвестиции (МКД)

1

Замена на водоводната мрежа во град Валандово

МКД 12,300,000

3

Изградба на фекална канализација во населените места Раброво,
Чалакли, Калково, Грчиште, Собри

МКД 10,000,000

4

Изградба на систем за водоснабдување за Удово, Јосифово и
Калково

МКД 20,000,000

5

Изградба на канал и мост на суводолица Калковска Река

МКД 10,000,000

6

Изградба на пат и канал за поврзување на регионаленпат Р1105 со
населено место Горна Мала

МКД 20,000,000
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ПРЕГЛЕД НА МОМЕНТАЛНАТА ПОТРОШУВАЧКА НА
ЕНЕРГИЈА
Потрошувачката на енергија во Валандово е одраз на темпото на развој на Општината, како
и на буџетските ограничувања со кои се соочува. Во текот на последните неколку години,
вкупната потрошувачка на енергија го прати движењето на буџетот, и е во граници помеѓу
8% и 11% од вкупниот општински буџет. Се очекува дека во 2019та година, делот од буџетот
за енергија повторно ќе биде во согласност со очекуваното зголемување на општинскиот
буџет во однос на претходните две години.
Доставувач на електрична енергија на Општината е ЕВН, додека мрежата работи на среден
и низок напон.

Сектор вода
3.0.1

Вода за пиење

Водоснабувањето во Општина Валандово е организирано преку шест независни системи:
еден градски водоводен систем кој ги покрива населените места Валандово, Раброво,
Дедели и Чалакли и пет посебни системи за руралните делови на Општината. Сите шест
системи се управувани од страна на јавното комуналното претпријатие „Комунален сервис“
со седиште во Валандово, основано од страна на Општината. Четири од посочените пет
рурални системи во системот на јавното претпријатие се вклучени во март 2018 година.
Дополнително постојат уште неколку рурални системи кои сеуште се управувани од страна
на месните заедници и во иднина се планира и нивно вклучување кон постојниот систем на
управување од комуналното претпријатие.
Изградбата на водоснабдителната мрежа е започната во 1958 година и покрива само една
Општина со околу 10.000 жители. Кај сите крајни корисници на системот инсталирани се
мерачи на потрошувачка на вода (водомери), додека пак како недостаток се набројува
немањето на главен водомер за мерење на протокот на излезот од резервоарите како би се
отчитала вкупно предадената количина на вода во системот. Исклучок од ова е главниот
цевовод за град Валандово каде во декември 2018 година е инсталиран магнетен
протокомер.
Во системот за водоснабдување на град Валандово вклучени се три извора на вода од три
бунари кои се поврзани со еден а.б резервоар со вкупен капацитет од 1.300 м3. Цевоводот
на овој систем не е реконструиран уште од неговото инсталирање во педесетите години и
истиот најголем дел се состои од азбестни цевки со висок процент на загуби од околу 5060%. Поради тоа овој систем се карактеризира како енергетски неефикасен систем.
Во руралните делови, секој од системите се состои од напојна електромоторна пумпа и а.б.
резервоар со капацитет од 100-120 м3. Во поглед на контролата на количеството на вода,
најголем проблем кај изградените резервоари е непостоењето на приклучоци за електрична
енергија како основен предуслов за поставување на соодветен пловак за автоматско
полнење на истите. Во овие населени места, цевоводите се од понов датум и истите се
изведени како ПЕ/ПВЦ цевки при што загубите во мрежата се минимални.
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Девет пумпи се вклучени во системот и нивните карактеристики се сумирани во Табела 10.
Сите пумпи се без фрекфентна регулација и истите не поседуваат автоматика за нивно
вклучување/исклучување како неопходни мерки за енергетска ефикасност на системот.

Табела 10: Карактеристики на опрема на пумпата за вода

Тип на опрема

Старост
(години)

Инсталиран капацитет
на пумпа
[kW]

Капацитет
[l/s]

Тип

Пумпа бр.1
Валандово

1 година

75 kW

25 l/s

Потопна пумпа

Пумпа бр.2
Валандово

6 години

25 kW

18 l/s

Потопна пумпа

Пумпа бр.3
Јосифово

15
години

5,5 kW

6 l/s

Потопна пумпа

Пумпа бр.4
Јосифово

3 години

7,5 kW

10 l/s

Потопна пумпа

5,5 kW

6 l/s

Резервна пумпа

Пумпа бр.5 резервна
пумпа во одделен бунар
Јосифово
Пумпа бр.6
Грчиште

5 години

3 kW

4 l/s

Водна пумпа

Пумпа бр.7
Брајковци

6 месеци

5,5 kW

6 l/s

Потопна пумпа

Пумпа бр.8 Балинци

8 години

5,5 kW

6 l/s

Потопна пумпа

Пумпа бр.9 Марвинци

1 година

5,5 kW

6 l/s

Потопна пумпа

Податоците за производство на вода и потрошувачка на електрична енергија за последните
три години се прикажани на Слика 4. Количината на питка вода произведена во 2016та
година е за двојно помала во однос на наредните две години односно 2017та и 2018та
година. Имајќи во предвид временските услови во пролетниот и летниот период од 2016та
година кога се евидентирани и прелевања на речното корито на Калковска река, евидентна
е корелацијата помеѓу врнежите и количината на произведена вода. Тоа води кон заклучок
дека водата од водоснабдителниот систем, освен за опслужување на домаќинствата, се
користи и за наводнување12.

12

Со отварање на проектот за јужно-вардарска долина, ќе се инвестира во модерен систем за наводнување на
земјоделско земјиште од 2,000 ха валандовско поле во вкупен износ од 24.3 мил евра, финансирано од KFW.
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Слика 4: Производство на вода и потрошувачка на електрична енергија во периодот
од 2016 - 201813

Во однос на падот на произведена вода, а скокот на потрошена електрична енергија помеѓу
2017 и 2018 година, објаснувањето се сведува на вклучување во системот на наплата на
дополнителни четири рурални места во текот на март 2018 година поради што се појавува
скок во вкупната евидентирана потрошувачка на електрична енергија.
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Слика 5: Специфична потрошувачка на водата за пиење во kWh/m3, 2016 – 2018

Слика 5 го прикажува трендот на специфичната потрошувачка на вода за пиење. Овој тренд
може да се објасни со вклучувањето во системот на наплата и на дополнителни четири
рурални места како дел од системот за водоснабдување на Општина Валандово.

13

Во текот на Март 2018 година, кон системот се вклучени дополнителни четири пумпни станици од руралните
места на Општината.
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Слика 6: Потрошувачка на електрична енергија, производство на вода и фактурирана
количина на вода за референтната 2018та година

Како што е прикажано на Слика 6, нивото на потрошувачка на вода во текот на годината не е
константно. Флуктуација се јавува поради потребите и навиките на населението, како и
грижата на населението за начинот на користење на водата. Во текот на годината, летниот
период е периодот кога потрошувачката на вода е највисока, особено во јули и август;
следствено, најголем обем на производство на вода се случи во овие два месеца.
Причината е тоа што водата за пиење се загрева во цевките кои водат од
водоснабдителниот систем до домовите. Кога пијат вода, луѓето имаат тенденција да ја
остават водата да тече од чешмата се додека не почне да тече поладна вода. Покрај тоа,
луѓето кои живеат во куќи имаат тенденција да користат вода од чешма за да ги изладат
нивните дворови во најжешките денови од летото.
Вкупниот процент на вода која не донела приход (не била наплатена) за референтната
година е 10%, во која се вклучени загубите во системот и нефактурираното количество на
вода.
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Табела 11: Годишна потрошувачка на енергија на секторот на вода за пиење за
рефернтнат 2018та година

Систем за
водоснабдување

Систем за
водоснабдување на
Општина Валандово

Број на
жители

Годишно
производс
тво на
вода во
2018
3
(m )

Потрошувачка
на енергија при
производство
на вода за
пиење
(kWh/a)

Специфична
потрошувачка
на вода за
пиење
3.
[kWh/(m a)]

Процент на
вода за која
не се плаќа
надомест
(%)

8,508

855,455

530,117

1.15

10%

Главните проблеми поврзани со водата за пиење се: (1) големи загуби во водоводната
мрежа во делот на водоснабдувањето на град Валандово, и (2) недостаток од автоматска
контрола. Овие два проблеми се должат на неколку фактори, како што е прикажано подолу:
› Водоводната мрежа за град Валандово не е реконструирана од периодот на нејзиното
првично инсталирање во педесетите години. Поради дотраеност, системот за
водоснабдување трпи големи губитоци на вода кои се проценуваат на над 50 %;
› Водоводната мрежа е составена од азбестни цевки кои негативно влијаат врз
здравјето на луѓето и истите е потребно хитно да се заменат;
› Неодржлив план за инвестирање во водоснабдителната мрежа од страна на
овластените институции;
› Мали или никакви инвестиции во алтернативни извори за вода за наводнување;
› Недостаток на инволвираност од приватниот сектор во градењето на нивни бунари за
снабдување со вода;
› Недостаток од електрична инсталација во близина на резервоарите;
› Ниска свест и нерационална употреба на водата за пиење, што претставува начин на
живот на локалното население;
›

Ниска свест и нерационална употреба на водата за пиење, како што е оставање на
чешмата да тече во лето за да се излади водата или во зимскиот период за да се
избегне замрзнување на цевките;

› Нерационална употреба на водата за пиење: користење на водата за пиење за да се
наводнуваат дворовите и земјоделските површини (градини и полиња).
Некои мерки кои би можеле да ги решат проблемите:
› Изготвување на план за инвестирање во системот за водоснабдување во Општина
Валандово;
› Модернизација на водоводната мрежа и подобрување на димензионирањето и
стандардизацијата во согласност со потребите на корисниците;
› Редовно одржување на водоводната мрежа;
› Подобрување на системот за регулација на потрошувачката на вода;
› Спроведување на соодветна електро инсталација до постоечките резервоари;
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› Евиденција, регулирање на постоечките бунари и спроведување на стандарди за
понатамошно дупчење бунари за вода;
› Наоѓање на алтернативни извори за наводнување на дворови, како што е акумулација
на дождовна вода;
› Подигнување на свеста на јавноста за рационално користење на водата.

3.0.2

Отпадна вода

Во Општина Валандово за комуналните дејности се грижи ЈКП „Комунален сервис“
Валандово. Со фекална канализација е покриен градот Валандово и селата Јосифово,
Удово и Пирава во вкупна фекална мрежа од 20 км. Покрај ова, во градот Валандово постои
и мрежа за одведување на атмосферските води во должина од 1.5 км.
Во овој систем, не постојат пумпни станици и постројка за третман на отпадни води, што
значи дека целиот систем за отпадни води работи со помош на гравитацијата и отпадната
вода се празни во Анска река. Поради ова, во понатамошни анализи, овој дел нема да биде
земен во предвид.
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Сектор улично осветлување
Општината Валандово поседува систем за јавно осветлување во кој се опфатени градот
Валандово и дополнителни 15 населени места. Од вкупниот број на столбови за
осветлување, 90% се во сопственост на ЕВН Македонија додека останатите 10% се во
сопствeност на Општината. Начинот на наплата за улично осветлување е врз основ на
комунална такса за јавно осветлување дадена во сметките за електрична енергија додека
месечните сметки издадени од страна на ЕВН Македонија се плаќаат од буџетот на
Општината.
Начинот на наплата за улично осветлување се спроведува врз основ на комунална такса за
јавно осветлување додадена во сметките за електрична енергија на секое донаќинство и кој
средства ЕВН Македонија во целост ги префрла на Општината. Месечните сметки пак
издадени од страна на ЕВН Македонија за потрошена електрична енергија за уличното
осветлување се фактуриираат и наплаќаат од буџетот на Општината.
Во текот на 2014 година извршена е поголема реконструкција на уличното осветлување при
што изведувачот на работите беше задолжен за одржување на системот во текот на
следните три години од завршувањето на проектот. Со оваа реконструкција, квалитетот на
осветлувањето во однос на покриеност и интензитет може да се оцени како задоволително и
во согласност со постојните стандарди за осветлување на јавни простори. Единствено
супстандардно е осветлувањето на шеталиштето на ул. „Маршал Тито“ чија модернизација
претставува приоритет на Општината за идна инвестиција.
По истекот на гаранцијата од 3 години, одржувањето и промената на светилките на целата
мрежа на јавно осветлување е предадено на Општината во чиј склоп постои одделение за
мониторинг на јавното осветлување. Одговорното лице од ова одделение поседува целосен
инвентар на јавната расвета и води детална евиденција по мерен столб за моменталната
состојба на светилките која е дадена во продолжение.

Табела 12: Структура на изворите на светлина во системот за улично осветлување во
Општина Валандово, референтна година 2018
Тип на
осветлување
НСВП (HPS)
Натриумови
светилки со
висок
притисок

Еко светилки

Тип на
столбови

Инсталира
на моќност
(W)

Број на
столбови

Вкупен број на
светилки

1 светилка/столб

70

1,424

1,424

2 светилки/столб

70

48

96

1 светилка/столб

150

32

32

2 светилки/столб

150

9

18

1 светилка/столб

40

176

176

2 светилки/столб

40

38

76

4 светилки/столб

40

6

24

Вкупна
инсталирана
моќност
(kW)

113.9

11.04
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ЛЕД (LED)
НСВП (HPS)
Натриумови
светилки со
висок
притисок

1 светилка/столб

5

18

18

2 светилки/столб

5

28

56

2х36

19

38

2.76

1,958

128.07

0.37

2 светилки/столб

ВКУПНО
Вкупен број на столбови

1,798

Број на прегорени светилки

261

Двете слики прикажани подолу покажуваат дека хибридните живини светилки и живините
светилки со висок притисок се застапени со околу 95% од вкупниот број светилки во однос
на бројот и инсталираниот капацитет.

LED
4%

Neon
2%

Eko
14%

Eko;
8,62%
LED;
0,29%

HPS;
88,94%

HPS
80%

Neon;
2,15%

Слика 7: Типови на светилки – капацитет

Слика 8: Типови на светилки – вкупен број

Системот за улично осветлување е без автоматска контрола. Потребно е инсталирање на
тајмери како и регулација на фотометриските параметрите во групи, континуирано, со
електронски контролери.
Табела 13: Преглед на осветлени патишта
Вкупна должина на
патот
(km)

Вкупно осветлени
патишта
(km)

Процентуална вредност на
осветлени патишта
(%)

Главни улици

19.9

19

95.48

Споредни улици

38.9

38.5

98.97

Регионален пат

38

9.5

25

Вид на патишта
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Табела 14: Осветлени плоштади
Плоштади

Површина
2
[m ]

Број

Вкупна површина
2
[m ]

Должина на осветлени патишта

80
70

800.000
680.759
63

623.379

65

680.217

67

700.000

60

600.000

50

500.000

40

400.000

30

300.000

20

200.000

10

100.000

0

0
2016

2017

Потрошувачка на електрична енергија

Сликата подолу ја покажува регистрираната потрошувачка на електрична енергија за
2016та, 2017та и 2018та година, врз основа на податоците доставени од страна на ЕВН.

2018

Слика 9: Преглед на потрошувачката на електрична енергија на уличното осветлување
(kWh) и осветлени патишта (km)

Од Слика 9 може да се забележи дека потрошувачката на електрична енергија не се
променува значително од година во година. Од достапните информации, системот за
осветлување не бил реконструиран во последниве три години кои подлежат на анализа;
само била направена замена на прегорените светилки. Должината на осветлените патишта,
исто така е константна во текот на последните три години.
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5.000.000
4.500.000

4.465.778

4.462.222
4.089.365

4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2016

2017

2018

Слика 10: Годишни трошоци за улично осветлување (МКД), 2016-2018
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80.000

70.000

75.608
70.782

67.849
62.628

60.000

57.523

57.016

56.796

51.441

49.774
50.000

45.476

42.915

42.409
40.000

30.000

20.000

10.000

0
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Април
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Слика 11: Потрошувачка на електрична енергија (kWh) во референтната 2018та година

30

Програма за енергетска ефикасност
Општина Валандово

600000

495.986
500000

464.332

Фактурирани трошоци (МКД)

445.088
410.838
377.351

400000

374.025

372.583

337.453

326.519
281.525

278.200

300000

298.320

200000

100000

1
0
January

February

March

April

May

June

July

August Septemeber October

November December

Слика 12: Трошоци за електрична енергија (МКД) за осветлување во референтна 2018та година
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Табела 15: Годишна потрошувачка на електрична енергија за уличното осветлување
во референтната 2018та година

Систем за
улично
осветлување

Број на
столбови за
улично
осветлување
(пар)

ПотрошуПотрошувачка на
Вкупна
вачка на
Вкупна
електрич- Потрошена
% на
должина електрична
должина
на енергија електрична градски
на освет- енергија во
на
за
енергија за осветлени
лени
јавното
патишта
осветлен
km пат
патишта
патишта
осветлустолб
вање
(km)
[kWh/(km.a)]
(%)
(km)
[kWh/(per
(kWh/a)
pol.a)]

Улично
1 св./столб 1,650
осветлу2 св./столб 142
вање во
Општина
Валандово 4 св./столб 6
Вкупно

1,798

680,217
96.8

378.3

10,152

69.3

67

Независно од извршената претходна реконструција, поради развојот на нови техноологии,
промената на уличното осветлување повторно има физибилност за Општината, а со
примената и на обновливи извори на енергија (пример плоштадот Маршал Тито), може да се
намалат инвестиционите трошоци во развој и инсталација на нова мрежа.

Сектор општински згради
На листата за целокупниот инвентар на општински објекти, постојат два видови и тоа:
- образовни згради
- административни згради
Општинските претставници не дадоа податоци во однос на згради за социјална заштита и
поради тоа, оваа категорија е исклучена од анализата.
Во делот на образовни објекти, постојат две централни основни училишта (ЦПС), во
Валандово и во Јосифово, десет подрачни основни училишта (ПУ/ПОУ) и едно средно
училиште.
Во прилог на општинските административни згради, сопствeност на Општината се
општинската административна зграда и регионалниот центар за сертификација.
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Табела 16: Преглед на општинските згради
Вид на општинска зграда

Образовни објекти

Број на
корисни
14
ци

Опис
ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово
- ПУ „29-ти Ноември“ Калково
- ПУ „Јане Сандански “ Грчиште
- ПУ „Мито Симеонов“ Марвинци
- ПОУ„Страшо Пинџур“ Удово

350
49
7
30
67

2,300
191
216
333
573

СОУ„Гоце Делчев“ Валандово

258

3,400

ООУ „Јосип Броз Тито “ Валандово

470

7,535

- ПУ „Гоце Делчев“ Пирава

136

1,095

- ПУ „Даме Груев“ Брајковци

40

323

- ПОУ „Нам’к Кемал“ Чалакли

73

494

9

153

- ПУ „Моша Пијаде“ Дедели

21

311

- ПУ „Цветан Димов“ Казандол

19

124

/

/

34

607

- ПУ „Јени Ѓун“ Башибос

Објекти за социјална
заштита
Општински
административни објекти

Вкупна
површина
2
(m )

/
Општинска зграда
Регионален центар за сертификација

230
ВКУПНО

1,563

17,885

Во следната табела, се претставени потрошувачката на енергија и трошоците на енергија за
секој објект поединечно.

14

Број на корисници е вкупниот број на корисници на објектот. На рпимер за училиште тоа би било вкупниот број
на ученици и персоналот на таа установа.
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Табела 17: Годишна потрошувачка на енергија во општинските згради

Краен корисник

Вкупна Вкупна Потрошу- Потрошуповрши- грејна
вачка на
вачка на
Број на
на на површи електрична топлинска
корисници зградата
на
енергија
енергија
m

2

m

2

kWh/a

kWh/a

Специфичн Специфична СпециТрошоци на
Вкупна
а потрошу- потрошуфична
потрошуТрошоци на енергија како
вачка на
вачка на
потрошувачка на
енергија % од буџетот
на
електрична топлинска
вачка на
енергија
15
Општината
МКД/a
енергија
енергија
енергија
kWh/a
2
2
2
%
kWh/(m .a)

kWh/(m .a)

kWh/(m .a)

Образовни објекти
ООУ „Страшо
Пинџур“ Јосифово

350

2,300

2,300

31,372

125,023

156,395

14

54

68

571,559

- ПУ „29-ти Ноември“
Калково

49

191

191

2,773

30,240

33,013

15

158

173

83,706

- ПУ „Јане Сандански
“ Грчиште

7

216

191

627

26,880

27,507

3

141

144

58,532

- ПУ „Мито
Симеонов“ Марвинци

30

333

333

875

30,240

31,115

3

91

93

67,317

- ПОУ„Страшо
Пинџур“ Удово

67

573

573

3,809

50,400

54,209

7

88

95

132,493

СОУ„Гоце Делчев“
Валандово

258

3,400

3,400

31,832

194,000

225,832

9

57

66

1,160,748

ООУ „Јосип Броз
Тито “ Валандово

470

7,535

7,535

38,146

225,041

263,187

5.1

29.9

34.9

1,035,688

-ПУ „Гоце Делчев“
Пирава

136

1,095

1,095

8,214

75,014

83,228

8

69

76

310,932

- ПУ „Даме Груев“
Брајковци

40

323

323

1,300

28,002

29,302

4

87

91

102,960

15

Пресметани со релацијата меѓу вкупната потрошувачка на енергија во општината поделена со општинскиот буџет за тековната година.
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Краен корисник

Вкупна Вкупна Потрошу- Потрошуповрши- грејна
вачка на
вачка на
Број на
на на површи електрична топлинска
корисници зградата
на
енергија
енергија
m

-ПОУ „Нам’к Кемал“
Чалакли

2

m

2

kWh/a

kWh/a

Специфичн Специфична СпециТрошоци на
Вкупна
а потрошу- потрошуфична
енергија
како
потрошуТрошоци на
вачка на
вачка на
потрошувачка на
енергија % од буџетот
на
електрична топлинска
вачка на
енергија
15
Општината
МКД/a
енергија
енергија
енергија
kWh/a
2
2
2
%
kWh/(m .a)

kWh/(m .a)

kWh/(m .a)

73

494

494

3,173

57,120

60,293

6

116

122

140,282

9

153

153

391

10,080

10,471

3

66

68

23,291

-ПУ „Моша Пијаде“
Дедели

21

311

311

1,959

16,800

18,759

6

54

60

49,419

-ПУ „Цветан Димов“
Казандол

19

124

124

259

16,800

17,059

2

135

138

35,436

Вкупно за
Образовни згради

1,529

17,048

17,023

124,729

885,639

1,010,368

7.3

52

59.4

3,772,363

-ПУ „Јени Ѓун“
Башибос

5.6

Објекти за социјална заштита
Општински административни објекти
Општинска зграда

34

607

607

54,047

54,047

89

89

568,809

230

230

2,566

2,566

11

11

27,010

34

837

837

56,613

56,613

67.6

67.6

595,819

0.9

1,563

17,885

17,860

181,342

1,066,981

10.2

59.7

4,368,182

6.5

Регионален центар за
сертификација
Вкупно за
општински
административни
објекти
ВКУПНО

885,639

49.6
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Преглед на потрошувачката на енергија
Откако секој сектор е анализиран поединечно, во Табела 18 направен е вкупен преглед на
потрошувачката и трошоците за енергија. Од оваа табела може да се заклучи дека најголем
потрошувач на енергија е секторот општински згради, со вкупно 1,066,981 kWh/год. Вториот
по големина потрошувач е секторот вода, со 833,292 kWh/год. (за референтната година
2018та година) и секторот улично осветлување кој има најниска стапка на потрошувачката
на енергија, со 680,217 kWh/год. Секторите вода и улично осветлување конзумираат само
електрична енергија, додека секторот општински згради, освен електрична енергија користи
и екстра лесно масло, огревно дрво и пелети.
Анализата на енергетски трошоци покажува дека секторот улично осветлување зазема
најголем дел од вкупните трошоци за енергија во Општината, со речиси 39.5 %, додека
секторите општински згради и сектор вода заземаат околу 38.6% и 21.9%, соодветно.
Вкупната енергетска потрошувачка е околу 8.9% од буџетот на Општината за 2018та16
година Во моментов, градските власти немаат детален пресек на своите енергетски
трошоци.
Кога се разгледуваат само секторот општински згради, најголем потрошувач на енергија се
образовните објекти. Општинските административни згради имаат помалку од 5.6% од
вкупната потрошувачка на енергија на образовните објекти.
Како дел од приоритетните задачи на Општината е развој на гасоводната мрежа со акцент и
напомена за изработка на стратегиска студија на ниво на Општината поради зависност од
овој енергент во случај на негова примена. Од суштинско значење за Општината е
покривање со гасоводна мрежа на индустриските делови, големите потрошувачи на ниво на
Општина, како и резиденцијалниот сектор. Поради недоволен капацитет на Општината за
изработка на техничка документација за ваков тип на проекти, секоја помош од централната
власт заедно со едукација се од круцијално значење.

16

Во овие пресметани трошоци се вклучени само трошоците за енергија на Општината, додека во вкупниот
преглед на трошоци од Табела 18 дадени се и трошоците за сектор вода кои ги покрива ЈП„Комунален сервис“.
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Табела 18: Годишна потрошувачка на енергија и трошоци по сектори
Потрошувачка на топлинска енергија

Сектор

Потрошувачка
на електрична
енергија
[kWh/a]

Тешки
масла
[kWh/a]

Екстра
лесно
масло

Дрвени
пелети

Дрво
kWh/a

kWh/a

kWh/a

Вкупно
за
другите
извори
на
енергија

Вкупна
потрошувачка
на енергија

Трошоци за
електрична
енергија

kWh/a

МКД/a

Трошоци за
други
извори на
енергија

Вкупни
трошоци за
17
енергија
МКД/a

МКД/a

kWh/a
Сектор вода
Вода за пиење

530,117

/

/

/

/

/

530,117

2,919,120

/

2,919,120

/

/

/

/

/

680,217

4,462,222

/

4,462,222

124,729

/

619,077

238,560

28,002

885,639

1,010,368

1,037,963

2,734,400

3,772,363

56,613

/

/

/

/

/

56,613

595,819

/

595,819

Сектор улично осветлување
680,217
Сектор општински згради
Образовни
згради
Згради за
социјална грижа
Општински
административни
згради

17

Со вкучен ДДВ од 18%
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Потрошувачка на топлинска енергија

Сектор

Потрошувачка
на електрична
енергија
[kWh/a]

Тешки
масла
[kWh/a]

Екстра
лесно
масло

Дрвени
пелети

Дрво
kWh/a

kWh/a

kWh/a

Вкупно
за
другите
извори
на
енергија

Вкупна
потрошувачка
на енергија

Трошоци за
електрична
енергија

kWh/a

МКД/a

Трошоци за
други
извори на
енергија
МКД/a

Вкупни
трошоци за
17
енергија
МКД/a

kWh/a
Вкупно за
секторот
општински
згради
ВКУПНО

181,342

619,077

1,391,676

238,560

28,002

885,639

885,639

1,066,981

1,633,782

2,734,400

4,368,182

2,277,315

9,015,124

2,734,400

11,749,524

Табела 19: Трошоци по извори на енергија во секторот општински згради
Трошоци за греење
Трошоци за
електрична енергија

Дрво

Вкупно за сите извори на
енергија освен електрична
енергија

[МКД/a]

[МКД/a]

[МКД/a]

[МКД/a]

[МКД/a]

2,160,000

471,440

102,960

2,734,400

4,368,182

49.5%

10.8%

2.3

62.6%

100.0%

Тешко масло

[МКД/a]

[МКД/a]

1,633,782

/

37.4%

Вкупни трошоци
за енергија

Електрична
енергија

Екстра лесно
масло
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4

ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕМИСИЈА НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ

Влијанието врз животната средина е изразено главно со емисиите на стакленички гасови, како што е CO2. Табелата 20 покажува дека секој
сектор е висок емитувач на CO2, посебно секторот општински згради и улично осветлување. Инвестицијата во мерки за Енергетска
Ефикасност може значително да ја намали емисијата на CO2 и да придонесе во заштита на животната средина.

Табела 20: Вкупна годишна потрошувачка на енергија и CO2 емиисии по извор на енергија и по сектор
Сектор на вода
Извор на
енергија

Фактори на
18
емисија
kg CO2/kWheq

Електрична
енергија

0.915

Екстра лесно
масло

0.267

Дрво
Пелети

0 (0.403)

Фактори на
конверзија

2.5

Потрошувачка
на енергија
kWh/a
530,117

CO2
емисии
kg CO2/a
1,212,643

Сектор за улично осветлување
Потрошувачка
на енергија
kWh/a
680,217

CO2
емисии
kg CO2/a
1,555,996

0.0344
ВКУПНО

Потрошувачка
на енергија
kWh/a

CO2
емисии
kg CO2/a

181,342

414,820

619,077

188,104

1

238,560

96,140

0.123

28,002

119

1,066,981

699,183

1.138
19

Сектор општински згради

833,292

1,212,643

680,217

1,555,996

18

Извор: "Правилник за енергетска контрола", Службен весник број 94 од 04.07.2013. Стапено во сила од 12.07.2013.
0 kg CO2 / kWh е вредноста напишана во Правилникот за енергетска контрола. Споредбата со "Насоките за IPCC, 2006, Национален инвентар на стакленички гасови,
том 2: Енергетика" покажа вредност од 0,403 kg CO2 / kWh за дрво / дрвени отпадоци.
19
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СПОРЕДБА НА СЕКТОРСКИТЕ ИНДИКАТОРИ СО
УСВОЕНИ РЕПЕРНИ ВРЕДНОСТИ

5

Споредување со реперна вредност (Бенчмаркинг) е процес кој споредува одреден град со
други градови на исто или слично ниво низ целиот свет. Со цел да се утврди енергетската
ефикасност, се дефинирани потенцијални критериуми за секој сектор. При утврдувањето на
релевантните стандарди, разгледани се неколку алтернативни критериуми за изнаоѓање на
реперните вредности:
›

Градовите кои спаѓаат во првиот квартал од листата на TRACE се сметаат за премногу
висок стандард за Република Северна Македонија. За македонските општини тоа би
наметнале преамбициозни цели за енергетска ефикасност кои поради недостатокот на
средства и недостигот на локалните сервисни служби не би можело да се постигне.

›

Градовите со слична големина како Општина Валандово имаат неколку недостатоци.
Демографската големина на најмалиот град во базата на податоци на TRACE е околу
200.000 жители, што е далеку над бројот на жители за Валандово. 10-те најмали
градови, се движат од 198.000 до 523.000 жители, и се прилично географски
раширени, со што нивните показатели значително варираат. Покрај тоа, некои од
градовите не ги пријавиле сите показатели, со што се намалува големината на
примерокот и го прави бесмислено користењето на просек.

›

Избор на градови само во регионот е пристап кој се базира на примерок од следните
градови: Белград (Србија); Приштина (Косово); Сараево и Бања Лука (Босна и
Херцеговина); Скопје (Македонија); и Газиантеп (Турција). Иако тие општини се многу
поголеми од Валандово, ние веруваме дека тие претставуваат порелевантни реперни
вредности, бидејќи одразуваат цели кои што се постигнати во регионот.

Избраниот пристап вклучува наоѓање на просекот за избраните индикатори врз основа на
постоечките вредности во базата на податоци на TRACE. При користење на реперните
вредности од TRACE, претпоставуваме дека тие обично не се нормализирани и не го земаат
во предвид нивото на услугата. TRACE упатствата за работење не го спомнуваат прашањето
за нормализација на реперните вредности и нивото на обезбедена услуга. Покрај тоа, при
внесување на податоци во TRACE, општините не разликуваат нормализирани или ненормализирани податоци и не водат сметка за нивото на услуга. Затоа, општинските
податоци кои ги внесовме во TRACE за да го спроведеме споредувањето, исто така, не се
нормализирани.
Особено за објектите, најпрво е направена нормализација на потрошувачката, пред
податоците да бидат внесени во TRACE.
За општинските објекти, користени се податоци од основната потрошувачка на енергија во
NPEEPB20 за Македонија. Во случајот на приватни објекти, беа користени референтните
вредности за станбени објекти од "Правилникот за енергетски карактеристики на зградите". За
20

“Национална Програма за Енергетска Ефикасност во Јавни Објекти во Република Македонија, 2012-2018та,
Последна нацрт програма”. Конзорциумот е предводен од ENSI консултантска компанија за заштеда на енергијата
(Energy Saving International AS), Јануари 2012та, изработена за Министерството за економија, како дел од
Проектот за одржлива енергија GEF.
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одредени случаеви во индустријата, беа користени просеци на потрошувачката од некои
производи од ODYSSEE-MURE проектот.21.
Реперните вредности се дадени не само за секторите кои се анализирани во тековната ПЕЕ,
но исто така и за другите сектори во случај да бидат анализирани во следната верзија на
ПЕЕ.

21

http://www.odyssee-mure.eu/project.html
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Табела 21: Критериуми (репери) за различни сектори
Сектор

Единица

Репер,
критериум

Транспорт

Податоци
за
Валандово

TRACE

Потрошувачка на енергија во
22
јавниот транспорт

MJ/патник
km

0.30

Вода
Густина на водата за пиење

Извор

N/A
TRACE

23

kWh/m

3

Процент на вода за која не се плаќа
24
надомест

%

Густина на отпадни води при
25
третман за нивно пречистување

kWh/(m .a)

3

0.777

0.62

53.8

10

0.101

N/A

Улично осветлување

TRACE

Потрошена електрична енергија за
26
осветлен столб

kWh/столб

Потрошена електрична енергија по
27
km од градските патишта

kWh/km

Процент на осветлени градски
28
патишта

%

838.5

378.32

37,803.5

10,152.5

62.5

69.21
Основната
потрошувачка на
енергија во NPEEPB за
Македонија

Општински згради
2

Образовни
Специфична потрошувачка на
топлинска енергија

kWhe/(m .a)

Образовни
Специфична потрошувачка на
електрична енергија

kWh/(m .a)

Социјална грижа
Специфична потрошувачка на
топлинска енергија

kWhe/(m .a)

Социјална грижа
Специфична потрошувачка на
електрична енергија

kWh/(m .a)

Администрација
Специфична потрошувачка на
топлинска енергија

kWhe/(m .a)

2

2

2

2

175

52.0

27

7.3

185

N/A

44

N/A

190

0

22

Критериумот е просек пресметан од вредностите за Белград, Приштина, Сараево и Скопје.
Критериумот е просек пресметан од вредностите за Белград, Приштина и Сараево.
24
Критериумот е просек пресметан од вредностите за Белград, Приштина и Сараево.
25
Критериумот е просек пресметан од вредностите за Белград, Бања Лука и Газиантеп.
26
Критериумот е просек пресметан од вредностите за Белград, Приштина, Сараево и Скопје.
27
Критериумот е просек пресметан од вредностите за Белград, Приштина, Сараево и Скопје.
28
Критериумот е просек пресметан од вредностите за Белград, Приштина, Сараево и Скопје.
23
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Сектор

Единица

Репер,
критериум

Извор

Податоци
за
Валандово

2

51

kWh/(m .a)

2

≤100

Правилник за
енергетски
карактеристики на
29
згради

N/A

kWh/(m2.a)

≤150

Правилник за
енергетски
карактеристики на
згради

N/A

Минимална класа за реконструирани
станбени објекти D
Отпад

TRACE

Администрација
Специфична потрошувачка на
електрична енергија

kWh/(m .a)

67.6

Приватни објекти
Минимална класа за нови станбени
објекти C

Отпад по жител

30

kg/жител

360.6

Енергија и топлина
Процент на топлински загуби од
31
мрежата

N/A
TRACE

%

22.3

N/A
ODYSSEE-MURE
32
проект

Индустрија
Единица на потрошувачката на
суров челик

toe/t

0.318

N/A

Единица на потрошувачката на
цемент

toe/t

0.078

N/A

Единица на потрошувачката на
хартија

toe/t

0.376

N/A

Од Слика 13 до Слика 17 се претставени реперни вредности во поширокспектар за секторите
на улично осветлување, вода и објекти од серија на градови што биле подложени на TRACE
анализа. Овие податоци се предвидени да го надополнат процесот на добивање на реперни
вредности, презентиран погоре, и за да се обезбеди поиндикативен и поглобален преглед на
резултатите од градовите за различни индикатори. За секоја бројка, целосното име на градот
со кој се врши споредбата е даден во фуснотите.

29

"Правилник за енергетски карактеристики на објектите", Службен весник број 94 од 4 Јули, 2013та година
Критериумот е просек пресметан од вредностите за Белград, Љубљана, Приштина, Софија и Скопје.
31
Критериумот е просек пресметан од вредностите за Приштина, Белград, Сараево, Љубљана и Скопје.
32
Посочените вредности за поединечната потрошувачка се однесуваат на ЕУ 2000-2012та просечните вредности.
30
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Electricity Consumed per Light Point [kWhe/point]
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Available Better City
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Selected Better City

Selected Better Cities Average

Слика 13: Потрошена електрична енергија по светлечки столб, TRACE база на податоци

Од вкупно 96 градови (во TRACE базата на податоци прикажана на Слика 13), за индикаторот
„трошена електрична енергија по светлечки столб“ од секторот улично осветлување,
Валандово со 378.32 kWhe/ столб е позициониран во долната половина, меѓу Токио и
Каракас.
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Energy Density of Potable Water Production [kWhe/m3]
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0,00

Selected Better City

Слика 14: Специфична енергетска потрошувачка на водата за пиење, TRACE база на
податоци

Кога се зборува за индикаторот „Специфична енергетска потрошувачка на водата за пиење“
од секторот вода, Валандово со 0.62 kWhe /m3 е позиционирано во средната третина од 26те
градови согласно TRACE базата на податоци, помеѓу Киев и Константа.
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Municipal Buildings Electricity Consumption [kWhe/m2]
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Слика 15: Потрошувачка на електрична енергија во сектор општински згради, TRACE
база на податоци

Индикаторот на потрошувачка на електрична енергија во секторот општински згради во
Валандово (Слика 15) изнесува 10.2 kWh/m2.a што претставува еден од најдобрите
енергетски перформанси во споредбата со дадените реперни вредности од базата на
податоци. Единстевн подобар перформанс има градот Адис Абеба.
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Municipal Buildings Heat Consumption [kWh/m2]
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Слика 16: Потрошувачка на топлинска енергија во сектор општински згради, TRACE
база на податоци

Споредување на општинските згради со индикатор потрошувачка на топлинска енергија, кој за
Валандово изнесува 49.6 kWh/m2.a (Слика 16) резултира со позиционирање на Општина
Валандово во групата на градови со најдобри енергетски перформанси, веднаш помеѓу Бања
Лука и Константа.
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Municipal Buildings Energy Spend as a % of Budget [%]
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Слика 17: Енергетски трошоци во сектор општински згради како % од општинскиот
буџет, TRACE база на податоци

Споредување на секторот општински згради за индикаторот “енергетски трошоци како % од
општинскиот буџет“ ја позиционираат Општина Валандово помеѓу 3те градови со најголеми
реперни вредности, веднаш помеѓу Тернопил и Виена со вредност од 6.52 %.
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ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ПОЛИТИКИ И ПРОЕКТИ
Релевантните енергетски ефикасни политики и проекти за Општината Валандово се
дефинирани со користење на алатката TRACE развиена од страна на ESMAP (Светска
банка). Извршена е приоретизација на анализираните сектори за кои се дефинирани и
препораки/проекти за енергетска ефикасност.

Приоретизација на сектори
Во процесот на приоретизација на секторите, при внесување на податоци во “TRACE”
алатката, за секој сектор кој веќе е идентификуван во делот 2.2, се анализираат следните три
сегменти:
> Енергетски заштеди базирани на споредба со избрани и соодветни градови
> Потрошувачка на енергија по сектори
> Општинска контрола
Прво, внесувањето на податоците за избраните сектори од Табела 18 се внесуваат во
Модулот за споредување (benchmarking) на енергијата од “TRACE” алатката, како што е
илустрирано на следните три слики.

Слика 18: Податоци за секторот за вода
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Слика 19: Податоци за сектор улично осветлување

Слика 20: Податоци за сектор општински згради

Откако овие податоци се внесени во модулот за споредување со реперни вредности, може да
се утврди предефиниран потенцијал за заштеда на енергијата во првата фаза од
приоритизацијата на секторот согласно извршената споредба со други реперни градови.
Вредноста за заштедите на енергија на градот со “TRACE” алатката се пресметува како
просек од вредностите на сите избрани и соодветни градови со подобри перформанси, како
што е прикажано на следната слика.
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Слика 21: Излез на енергетски заштеди базирани на споредба со избрани и соодветни
градови

Втора фаза во модулот за приоретизација на секторите е претставувањето на трошоците за
енергија за секој анализиран сектор, како што е прикажано на Слика 22.

Слика 22: Влезни податоци за трошоци за енергија по сектори во УСД
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Што се однесува до општинската контрола, Општината Валандово располага со целосна
финансиска контрола врз обезбедување на услугите, набавка на средства и развој на
инфраструктурата за сите три избрани сектори.

Слика 23: Влезни податоци за нивото на општинска контрола по сектори

Слика 24: Приоретизација на сектори
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Врз основа на влезните податоци, секторот јавно осветлување е рангиран на прво место како
приоритетен сектор од страна на TRACE алатката. На второ место во приоретизацијата е
секторот општински згради, додека секторот вода е на третото место.

Селекција на проекти/препораки
Откако е избран приоритетен сектор, “TRACE” нуди сет препораки за енергетска ефикасност.
Секоја препорака е ревидирана со цел да ја воспостави својата применливост во Општината
Валандово. Овој почетен процес на оценување е потребен за фокусирање на препораките
кои се технички и финансиски одржливи.

6.1.1

Улично осветлување

За уличното осветлување, првичната процена во врска со пет одделни сегменти е направена
каде што нивото на компетентност/ЕЕ можност е оценето како Ниско (L), Средно (m) или
Високо (h).
Табела 22: Tабела за првична процена
Сегмент

Ниво на
компетентност/
ЕЕ можност

Опис

Финансии

СРЕДНО

Градот има искуство со: јавно приватно партнерство,
искуство со други видови на финансирање како што се
грантови, меки заеми и комерцијално финансирање.

Човечки ресурси

СРЕДНО

Градската власт има пристап до високо обучено/
квалификувано лице за водење на иницијатива и / или
достапна работна сила со средна големина. Персоналот
може да биде обучен/работната сила да се прошири
како дел од градскиот орган.

Податоци и
информации

СРЕДНО

Постојат дел сигурни и точни податоци од
евидентирање. Ова може да се развие како дел од
препораката.

Политики,
регулатива и
поттикнување

НИСКО

Градските власти имаат ограничен капацитет за
регулирање на јавното осветлување на локално ниво.
Нема или ограничени стандарди за јавно осветлување.
Извршувањето е слабо.

Сопственост и
инфраструктура

СРЕДНО

Градските власти ја поседуваат/одржуваат дел или цела
инфраструктура на уличното осветлување. Градските
власти имат припремено физибилити студии за
енергетска ефикасност во минатото. Планирано е
реновирање и проширување на мрежата на уличното
осветлување.
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Слика 25: Почетна процена на препораки

За секторот улично осветлување, како најрелевантна препорака во поглед на подобрување на
енергетската ефикасност во овој сектор, а согласно влезните податои внесни во TRACE
алатката, се добива следното:
›

Комплетна Програма за обновување на уличното осветлување
Во Општина Валадово најдоминантен светлосен извор се натриумовите светилки со
висок притисок (HPS). Оваа технологија заедно со живините светилки со висок притисок
(HPM) се смтаат за застарени и истите согласно Регулативата 245/2009 е потребно да
се исфрлат од употреба. По исфрлање од употреба се подразбира дека овие типови на
светилки во иднина нема да можат да се набават. Новите технологии за светилки може
значително да ја зголемат ефикасноста на осветлување и нудат подолг животен век.
Целта на оваа препорака е да се процени моменталната ефикасност на осветлувањето
и имплементирање на надградби каде што е потребно.
Модернизацијата може да ги достави истите нивоа на осветлување со помала
потрошувачка на енергија, а со тоа се намалуваат емисиите на сталеничките гасови и
трошоците при работата. Продолжениот животен век ги намалува потребите и
трошоците за одржување, како и прекините во работењето, со што се добива
подобрување на јавното здравје и безбедност.
Овој проект би вклучувал три под проекти односно:
- „Интегрирана програма за проценка на јавното осветлување “ во која ќе се изврши
подготовка на аудит на постојниот инвентар, како и проценката на оперативните
активности и активностите за одржување ќе помогне да се идентификуваат
соодветните мерки за значително зголемување на енергетската ефикасност
- „Водич за набавка за нови улични светилки“ кој би се користел при замена на
неисправните светилки. Истиот би содржал и минимални светло-технички
карактеристики кои е потребно да бидат задоволени при набавката на нови светилки.
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- „Модернизација на уличното осветлување“ каде физички ќе се изврши замена на
постојните светилки со нови, енергетски ефикасни светилки.
За да се проценат потенцијалните заштеди поврзани со "Аудит за улично осветлување и
програма за модернизација", следниот чекор е да се пресметаат очекуваните заштеди на
енергија во посебна табела за Проценка на Заштеда на Енергијата од “TRACE” пакетот и
нивните влезни податоци. Врз основа на моменталната состојба, се разгледани неколку
сценарија, и при тоа се изврши избор на најсоодветно решение за имплементација. Другите
беа отфрлени поради трошоците и периодот за враќање на инвестицијата. Со оглед на
актуелната ситуација, замената на постојните стари светилки (натриумови со висок притисок)
со нови LED светилки, е решение кое има големи заштеди прикажани на сликата подолу:

Слика 26: Надградба на системот за улично осветлување

Одбраното сценарио вклучува замена на следните ставки:
›

Постојните 1,520 натриумови со висок притисок (HPS) светилки, 70 W секоја, со 1,520
нови ЛЕД (LED) светилки од 25 W секоја;

›

Постоечките 50 натриумови со висок притисок (HPS) светилки, 150 W секоја, со 50
нови ЛЕД (LED) светилки, 70 W секоја;

›

Постоечките 276 еко (ECO) светилки со висок притисок, 40 W секоја – не се
променуваат;

›

Постоечките 74 ЛЕД (LED) светилки, 5 W секоја – не се променуваат.
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Слика 27: Проценка на енергетски заштеди – Улично осветлување

Показателите за енергетска ефиасност согасно извршената калкулација од „TRACE“ алатката
се дадени во збирен преглед на Слика 27. Со помош на TRACE алатката, а согласно
информациите дадени од страна на стручно лице од Општината по однос на број на работни
саати (11 часа дневно, 365 денови во годината) и доставениот инвентар на светилки, првично
е пресметана моменталната пресметковна потрошувачка на енергија која изнесува 514,105
kWh/годишно. Истата се разликува од усвоената референтна потрошувачка дадена во
сметките за електрична енергија, која за 2018та година изнесува 680,217 kWh/годишно.
Разликата се должи на поедноставената пресметка од страна на TRACE со калкулација само
на моќноста на светилките, без при тоа да се земе во предвид и потрошувачката на
баластите на светилките. Вкупната заштеда се изразува во однос на рефрерентана вредност
како појдовна потрошувачка на енергија и потрошувачката на енергија после реконструкцијата
која би изнесувала 216,248 kWh/годишно односно вкупната заштеда е 463,969 kWh/годишно.

Табела 23: Листа на проекти за ЕЕ избрани за Програмата за енергетска ефикасност

Сектор

Проект за
енергетска
ефикасност

Комплетна
Улично Програма за
осветлу- обновување на
вање
уличното
осветлување 3334

Првична
Потенци- ПотенциНамалување Период на Период на
јал на
(прелијал на
имплена емисиите исплата
минарна) енергетски енергетски
ментација
на CO2
заштеди
инвестиција заштеди
(Тони на CO2) (години)
(години)
[МКД]
(kWh/a)
(МКД/a)
20.34
милиони

463,969

3.04
милиони

426.9

6.7

1

33

Овие се строго проект-ориентирани проценки донесени од општинскиот тим за ЕЕ.
Вклучува компоненти од сите четири TRACE препораки – проценка, ревизија, реновација, времетраење и
набавка
34
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6.1.2

Општински згради

Иако секторот општински згради не е приоритетен, а во согласност со принципите и
методологијата на приоретизација на TRACE, поради фактот дека овој сектор зазема значајно
учество во вкупните трошоци за енергија, истиот ќе подлежи на анализа.
Во Општината има два различни видови на општински објекти: образовни и општинските
административни згради. Во рамките на овој сектор, спроведено е понатамошно рангирање
на објектите, врз основа на специфичната потрошувачка на енергија во kWh/м2 за секоја
зграда.
Табела 24: Tабела за првична процена – општински згради

Оддел

Ниво на
компетентност /
можност за
Енергетска
ефикасност

Опис

Финансии

СРЕДНО

Градската васт има искуство со: јавно приватно партнерство,
искуство со други фиасирања како што се грантови, меки
заеми и комерцијално финансирање.

Човечки ресурси

НИСКО

Градската власт има малку технички квалификуван персонал
и / или мала достапна работна сила. Персоналот може да
биде обучен / работната сила да се прошири како дел од
препораката.

Податоци и
информации

СРЕДНО

Постојат некои релевантни и точни податоци за сметките за
комунални услуги, но тие или не се собираат редовно или пак
воопшто не одговараат на јасно одредени објекти.

Политика,
регулатива и
спроведување

СРЕДНО

Градските власти имаат слобода да ги регулира елементи на
градежна активност. Спроведување е во потребата од
зајакнување.

Расположливи
средства и
инфраструктура

СРЕДНО

Градските власти ги поседуваат или одржуваат некои или сите
средства на зградата. Градските власти ги имаат преземено
физибилите студиите за енергетска ефикасност во минатото.
Планирано е реновирање, како што е планирано и некоја нова
градба.
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Слика 28: Првична проценка на препораки

Како предлог за општинските власти може да се земат во предвид следните препораки:
› Формирање на тим за енергетска ефикасност на ниво на Општина. Во Валандово
има 15 општински згради, за кои е потребно да се следат енергетските потрошувачки и
сите тековни програми за енергетска ефикасност на објектите како и да се обезбеди
имплементација на програми за реконструкција и надградба.
› Аудити за општински административни згради и програма за реконструкција.
Развој на програмата за реконструкција со цел истражување и спроведување можности
за модернизација на енергетската ефикасност и надградување. Придобивките од оваа
програма ќе бидат заштеди на трошоците за Општината и намалување на емисиите на
јаглерод диоксид. Програмата ќе идентификува можности за заштеди, и за брзо враќање
на инвестициите кои потоа можат да се искористат за други општински услуги.
› Програма за реконструкција и аудит на општинските училишта. Развој на програма
за осовременување и аудит на сите општински училишта со цел како би можеле да се
истражат можностите за дополнително осовременување и надградување. Придобивките
од оваа програма ќе бидат намалување на оперативните трошоци (пониски сметки за
електрична енергија и греење) и подобрени услови за визуелен и термален комфорт,
што ќе ја подобри способноста за учење на студентите. По спроведување на
бенчмаркинг програмата, идентификување на училишната програма и поставување на
расположливиот буџет, детална ревизија на енергијата треба да се спроведе за да се
идентификуваат специфичните можности за енергетска ефикасност во училиштата. Со
подготовка на овие аудити (ревизии), вкупните заштеди на енергија може да се добие за
секоја предложена мерка за ЕЕ.
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› Програма за соларна топла вода. Оваа програма се однесува на инсталацијата на
соларни системи за топла вода на покривите на станбени или други општински згради со
цел да се намали побарувачката на електрични бојлери и котли на фосилни горива. Овој
проект ќе се смета како дел од други проекти за ЕЕ, но само за општинските згради.
Станбени објекти не се вклучени во оваа ПЕЕ. Дополнително, Правилникот за
енергетски карактеристики на објектите35, член 26, став (1) и (2) ги обврзува општините,
кога градат или вршат значителна реконструкција на јавните објекти да инсталираат
колектори за топла соларна вода, таму каде што е економски изводливо.
› Бенчмарк програма на општинските згради. Развој на бенчмаркинг (критериумска)
програма на општинските згради која собира и прави извештаи на годишна основа за
користењето на енергија, сметките за електрична енергија, користење на водата,
сметките за вода, подни површини, како и имињата на менаџерите на објекти (доколку ги
има). Целта на програмата е да се идентификуваат енергетски најинтензивните згради
во портфолиото на градските власти, со цел како би можело да се даде фокус на
најдобрите можности за енергетска ефикасност.
› По бенчмаркинг програмата, идентификување на училишната програма и поставеноста
на расположливиот буџет, детална физибилити студија треба да се спроведе за да се
идентификуваат специфичните можности за енергетска ефикасност во општинските
згради. Со подготовка на овие студии, вкупните заштеди на енергија може да се добијат
за секоја предложена мерка за ЕЕ.

Табела 25: Приоретизација на објекти во сектор општински згради
Вкупна
Вкупна
Вкупна
Специфична
површина
Трошоци за
грејна
потрошувачка
потрошувачка
Број на
на
енергија
Краен корисник
на енергија
на енергија
корисници зградата површина
MKD/a
2
kWh/a
kWh/a
kWh/(m a)
2
m
1

- ПУ „29-ти
Ноември“ Калково

2

- ПУ „Јане
Сандански “
Грчиште

49

191

191

33,013

172.8

83,706

7

216

191

27,507

144.0

58,532

3

-ПУ „Цветан
Димов“ Казандол

19

124

124

17,059

137.6

35,436

4

-ПОУ „Нам’к
Кемал“ Чалакли

73

494

494

60,293

122.1

140,282

5

- ПОУ„Страшо
Пинџур“ Удово

67

573

573

54,209

94.6

132,493

6

- ПУ „Мито
Симеонов“
Марвинци

30

333

333

31,115

93.4

67,317

35

Правилникот за енергетски карактеристики на објект (Службен весник на Република Македонија број 94/13)
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Вкупна
Вкупна
Вкупна
Специфична
површина
Трошоци за
грејна
потрошувачка потрошувачка
Број на
на
енергија
Краен корисник
на енергија
на енергија
корисници зградата површина
MKD/a
2
kWh/a
kWh/a
kWh/(m a)
2
m
7

- ПУ „Даме
Груев“ Брајковци

40

323

323

29,302

90.7

102,960

8

Општинска
зграда

34

607

607

54,047

89.0

568,809

9

-ПУ „Гоце
Делчев“ Пирава

136

1,095

1,095

83,228

76.0

310,932

10

-ПУ „Јени Ѓун“
Башибос

9

153

153

10,471

68.4

23,291

11

ООУ „Страшо
Пинџур“
Јосифово

350

2,300

2,300

156,395

68.0

571,559

СОУ„Гоце
Делчев“
Валандово

258

3,400

3,400

225,832

66.4

1,160,748

21

311

311

18,759

60.3

49,419

470

7,535

7,535

263,187

34.9

1,035,688

230

230

2,566

11.2

27,010

12

13

-ПУ „Моша
Пијаде“ Дедели

14

ООУ „Јосип Броз
Тито “
Валандово

15

Регионален
центар за
сертификација

Секторот општински згради се анализира како сектор од секундарен приоритет. Општината
треба да биде способна за спроведување на главните приоритети во својата тригодишна ПЕЕ
(улично осветлување) во пократок временски период. Табела 25 погоре, обезбедува
релевантни податоци за општинските згради. Овие ќе бидат оценети во повеќе детали откако
проектот за реновирање на уличното осветлување ќе биде комплетиран.
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ЦЕЛИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ СО ПРИМЕНАТА
НА МЕРКИТЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Во ова поглавје, Општината треба да укаже на процентите добиени од страна на разни
одбрани проекти за енергетска ефикасност вклучени во вкупните заштеди на енергија во
приоритетниот сектор. “TRACE” алатката предлага користење на калкулаторот за проценка на
енергетските заштеди, како дел од методологијата за избор на приоритет. Со користењето на
оваа алатка, може да се направат пресметки за проценка на заштедата на енергија.

Табела 26: Годишни заштеди на енергија

Проект
број

Проект за
Енергетска
ефикасност

Вкупна потрошувачка
на енергија пред
мерките за ЕЕ
(kWh/a)

Вкупна
потрошувачка
на енергија
после мерките
за ЕЕ
(kWh/a)

Очекувана вкупна
заштеда на
енергија
(kWh/a)

(ktoe*/a)

Вкупна
заштеда
на
енергија
(%)

Сектор за вода
нема
Сектор за улично осветлување
1

Комплетна
програма за
обновување на
уличното
осветлување

680,217

36

216,248

463,969

0.04

68.2

Сектор за објекти – Општински згради
нема
* 1 toe = 41.868 GJ = 11630 kWh

По внесување на заштедата на енергија на општинско ниво, овие вредности е потребно да се
споредат со националните цели за енергетска ефикасност во Appendix I. Реализираните
заштеди од страна на општините кои ги имплементираат проектите за енергетска ефикасност
во Програмата за енергетска ефикасност ќе придонесат за исполнување на обврските на
државата утврдени во националните акциони планови на енергетска ефикасност.

36

Оваа бројка од 680,217 kWh/a (референта потрошувачка за 2018та година) е различна од вредноста на
пресметаната потрошувачка на Слика 26 од 514,105 kWh/a, затоа што во неа не се земени во предвид
потрошувачката на баластите на светилките.
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ФИНАНСИСКИ ИЗВОРИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА
ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Во ова поглавје, Општината ги оценува финансиските извори кои ги има на располагање и
сумата на финансирање што може да се набави за инвестициите во енергетска
ефикасност во следните три години.
Општината треба да прави разлика помеѓу следново:
›

Основно финансирање: способност на Општината да финансира проекти за енергетска
ефикасност со користење на сопствениот буџет.

›

Дополнителни условени способности за финансирање: нејзината способност да ги
искористи дополнителните средства (кредити) за финансирање на проекти за
енергетска ефикасност

›

Проширени способности за финансирање: нејзината способност да набави
дополнително финансирање преку иновативни средства, како што се јавно-приватни
партнерства, ЕСКО партнерства, концесии, оданочување, зелени обврзници, и слично.

Овие извори на финансирање треба да се совпаднат со приоритетните сектори, проекти и
мерки од Програма за енергетска ефикасност (ПЕЕ) за да се идентификуваат
профитабилните приоритети, за разлика од оние кои не се, за наредниот тригодишен период
на Програмата за енергетска ефикасност.
Општина Валандово е во состојба да добие пристап до различни извори на финансирање,
што иако ограничени, имаат потенцијал да се искористат за реализација на инвестициите во
енергетска ефикасност. Во принцип, Општината има пристап до следните извори на
финансирање:
› Даночни приходи - од државните и локалните даноци;
› Неданочните приходи - од локалните такси, казни и давачки;
› Капиталните приходи - продажба на општински имот (средства);
› Трансфери и донации од државниот буџет и разни донатори;
› Задолжување - од меѓународни и локални кредитори;
› Здружување со приватни партнери.
Од овие приходи, некои се наменети за разни трошоци, а некои може да се искористат за
различни цели, по избор на Општината. Бидејќи ова е прва Програма за енергетска
ефикасност (ПЕЕ) развиена од Валандово, Општината се уште не го синхронизирала планот
за тековниот буџет (за 2020та година) со целите на енергетската ефикасност, како што е
наведено во оваа програма. Поради тоа, е споведена ревизија на буџетот за 2020та година со
цел да се утврди:
›

Нераспределенo финансирање кое што може да се користи за приоритетните
инвестиции за енергетска ефикасност;

›

Распределен капитал или други трошоци кои, исто така може да бидат поврзани со
мерките и активностите за енергетска ефикасност.
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Овие се наведени во под-секциите подолу.

Основен капацитет на финасирање
Ова се однесува на способноста на Општината да одвои средства за инвестиции за
енергетска ефикасност од сопствениот буџет.

Основен капацитет на финансирање

8.0.1

Брз преглед на буџетот за 2020та година, открива дека некои трошоци можат безбедно да се
прераспределат на ЕЕ инвестиции, во рамките на области кои во моментов се вклучени во
буџетот.
Неколку категории на трошоци се означени и соодветно прикажани во Табела 27 подолу.


ПРОГРАМА J3 УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ – тековно оперативни трошоци.
Трошоци за јавно осветлување (7 милиони МКД) - оваа категорија опфаќа неколку
видови на трошоци поврзани со работата и одржувањето на јавното осветлување
на Општина Валандово. Овде постојат 3 (три) расходни подсметки и тоа: (421)
наплата на електрична енергија, (423) набавка на материјали за оддржување на
мрежата на јавното осветлување и (424) оддржување на мрежата на јавното
осветлување



СМЕТКА 421 – расходна сметка која е наменета за покривање на трошоците за
електрична енергија за јавно осветлување (5 милиони МКД). Ова се средства
наменети за плаќање на сметките за електрична енергија на системот за улично
осветлување. Во овие расходи влегуваат и трошоците за новогодишно украсување
кои во 2018 година изнесуваа 590.000 денари. Иако овие се тековно оперативни
трошоци, а не инвестициски трошоци, некои средства можат да се пренаменат за
дополнување на инвестициските фондови. Ова ќе биде можно, бидејќи откако
проектот за енергетска ефикасност во уличното осветлување ќе биде спроведен,
заштедата ќе има директно влијание на трошоците за енергија. Затоа, заштедитеод
првата година можат да бидат пренаменети од категоријата енергетски трошоци во
категорија за инвестиции (посветена на овој проект).



СМЕТКА 423 – Материјал и ситен инвентар – расходна сметка наменета за
набавка на материјал , за змена на изгорени светилки и друга опрема (800.000
МКД)
СМЕТКА 424 - Поправки и тековно одржување – расходна сметка наменета за
оддржување на мрежата за улично осветлување (1.200.000 милиони МКД ).
Слични на 421, средствата, наменети за замена на изгорени светилки може да се
искористат за купување на поефикасни светилки. Покрај тоа, дел од средствата кои
обично се користат за одржување и за замена на друга опрема (како што се релеи,
контролни табли, итн) може да бидат пренаменети за мерки за енергетска
ефикасност во системот. Акциониот план за првата година од Програмата за
енергетска ефикасност, треба да обезбеди повеќе детали. Разумно е да се очекува
дека до 10% од овие трошоци може повторно да се распределат на инвестиции за
ЕЕ ( 700.000 денари).
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СМЕТКА 733 - продажба на општински материјални и нематеријални средства
(8.106.000 милиони МКД) Тоа се приходи од продажба на општинско земјиште и
објекти, како и од продажба на разни права (како што се службености (право на
користење) на приватни инвеститори. Обично овие приходи не се наменети за
одреден сектор. Најчесто, тие одат во ПРОГРАМАТА Г1 - поддршка за локалниот
економски развој. Некои од овие средства може да се пренаменат за
приоритетните сектори на Програмата за енергетска ефикасност. Може да се
очекува дека распределбата на 5% (405.300 денари) за ЕЕ не треба да има големо
влијание врз буџетот на Општината.Сепак, за ова, на градоначалникот му е
потребно одобрението од Советот на Општината.

Аналитичките кодови (JA, Ј3) и соодветните под-категории на трошоци (421, 424, 482, итн) се
однесуваат на истите категории на расходи во буџетот на Општината.
Tабелата подолу ги квантифицира сите овие категории на трошоци.

Табела 27: Основен капацитет на финансирање на Општината
Буџетска ставка

2015 ВКУПНО
МКД милион

Средства кои можат да се користат за инвестиции за енергетска ефикасност - од изворот
1. Код J3 улично осветлување - трошоци за јавно осветлување
2. Код 733 - продажба на општински материјалните и нематеријалните средства
Бруто основен капацитет на финансирање (1+2):

0.7
0.405
1.105

Планирани повисоки приоритети на не ЕЕ инвестиции
5. пр., решавање на катастрофи

-

6. пр., инфраструктура

-

7. пр., итна поправка

Вкупен приоритет на инвестиции (5+6+7):

-

Нето основен капацитет на финансирање за ЕЕ:

Општината има нагласено одреден број на високо приоритетни инвестиции (види Табела 6,
Табела 7 и Табела 8). Сепак, финансирањето за повеќето од нив веќе е распределено (не се
вклучени во основниот капацитет на финансирање) Затоа, ние веруваме дека целиот износ
потенцијално може да се искористи за реализација на мерките за енергетска ефикасност
(предмет на одобрување од страна на Советот на Општината).

Дополнителен (условен) финансиски капацитет
Дополнителниот финансиски капацитет се однесува на способноста на Општината да
привлече дополнително (надворешно) финансирање во форма на грантови или долгови.
Зависи од одреден број на фактори, како што се:
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›

Способноста на општинската администрација за изготвување на проекти, кои ги
исполнуваат условите за грант програми кои во моментов се активни во Република
Северна Македонија или проактивно можат да допрат до донатори и да развијат
проекти / програми кои се прилагодени и за кои е одобрен грант.

›

Способноста на Општината да спроведе тендери за јавни набавки за да избере
институции за финансирање кои ќе го обезбедат финансирањето на долгот.

›

Должнички (позајмувачки) ограничувања на Општината, како што е дефинирано во
законот (на пример, годишните отплати за кредитот треба да бидат помали од 25% од
буџетот на Општината).

8.1.1

Грант финансирање

Општината во моментов нема пристап за доделување финансиски средства, ниту пак има
истражувано можностите за приклучување во разни ЕЕ грант програми.

8.1.2

Финансирање од долгови

Во согласност со актуелните закони, Општината може да позајмува средства до 100% од
големината на општинскиот буџет од претходната година, додека треба да ги одржува
годишни отплати на кредит под 15% од буџетот на Општината, за претходната година.
Во моментов, финансиер со повеќето атрактивни услови за финансирање е Проектот за
подобрување на општинските услови (МСИП), имплементиран од страна на Министерството
за финансии (МФ). Компонентата А на МСИП обезбедува ниски инвестиции каматни кредити
на подобни општини "... Инвестициите кои ќе се финансираат во рамките на оваа
компонента би биле главно за генерирање на приходи за јавни услуги или други
инвестициски проекти со потенцијал за заштеда на трошоците и проекти кои се од висок
приоритет за општините ..." Програмата предвидува кредити до 13 години со 5 години грејс
период, со цена од 6-месечен EURIBOR.
Критериумите за подобност се следниве:
›

Општините мора да се одобрени од страна на Министерството за финансии за втората
фаза на децентрализацијата;

›

Општините мора да ги исполнуваат законските услови за задолжување согласно
македонското законодавство.

›

Дополнителни критериуми, промовирање на основната транспарентност и одговорност

˗
˗

Општините мора да имаат IBNET доставување на податоци
Општините мораат да ги објават годишниот буџет и ревизорските извештаи (нивниот (i)
годишен планиран и реализиран буџет, и (ii) последните расположливи резултати од
внатрешната и / или надворешната ревизија на своите општински веб-сајтови;
› Општина има воспоставено механизам за повратни информации (пр општинската
интернет страница, центар за односи со граѓаните и / или кутија за повратни
информации).
Општина Валандово досега нема користено кредити и имаме можност за користење на
долгорочно задолжување како што е дефинирано во Законот за финансирање на единиците
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на локалната самоуправа, во делот за долгорочно задолжување. Според овој закон
Општина Валандово може долгорочно да се задолжи за 54.687.414 милиони МКД и
годишниот ануитет на отплата (главнината и каматата да не бидат поголеми од 30% од
вкупните приходи на тековно оперативниот буџет во предходната фискална година а тоа е
16.406.224 милиони МКД.

Табела 28: Капацитет на должничко финансирање на Општината
Број на жители во Општина Валандово

11.890

Даночни приходи по глава на жител (за тековната година)

21.795.00
0

1.833,05

Неданочни приходи по глава на жител (за тековната година)

14.184.00
0

119,29

Капитални приходи по глава на жител (за тековната година)

8.106.000

681,75

Трансфери и донации приходи по глава на жител (за тековната година)

89.818.00
0

7.554,08

71

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

19.922.866

72

НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ

7.843.188

731

ПРОДАЖБА ОД КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА

6.937.524

731120

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ
ПРИХОД НА ОПШТИНАТА

0

733

ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА

6.937.542

741115

ДОТАЦИИ НА ОПШТИНАТА ОД ПРИХОДИ ОД ДДВ

19.983.818

ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИТЕ ПРИХОДИ НА ОПШТИНАТА ВО ПРЕДХОДНАТА
ФИСКАЛНА ГОДИНА (71+72 +731 – 731 120 + 733 + 741 115 )

54.687.414

30% ОД ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИТЕ ПРИХОДИ НА ОПШТИНАТА ВО
ПРЕДХОДНАТА ФИСКАЛНА ГОДИНА

54.687.414х30% =
16.406.224

Проширен капацитет на финансирање со јавно приватно
партнерство (ЈПП)
Општината нема намера да имплементира било кој од приоритетните проекти за енергетска
ефикасност преку ЈПП. Не поради тоа што Општината нема интерес да го стори тоа, туку
затоа што општините кои веќе спровеле проекти за енергетска ефикасност преку јавно
приватно партнерство ги споделија своите негативни искуства.
Три други општини веќе спроведоа проекти за енергетска ефикасност во секторот за улично
осветлување преку јавно приватно партнерство - (Кавадарци, Чаир Струга). Притоа, се
сретнале со следниве проблеми:
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›

Реномираните приватни партнери се воздржуваат од влегување во трансакции со ЈПП.
Тие веруваат дека општинските проекти се премногу ризични (исплаќањето зависи од
политичката волја поради слабиот судски систем) и тоа се отсликува во нивните цени,
што ја прави изработката на проектите неизводлива. Како резултат на тоа, помалите и
неискусните компании конкурираат на овие проекти.

›

Општината сака приватниот партнер да се справува со идниот развој и со
проширувањето на системот за улично осветлување во времетраење на договорот, а
од друга страна приватниот партнер не е наклонет кон тоа. На овој проблем не беше
упатено соодветно внимание во постојните договори за ЈПП и сега претставува точка
на конфликт.

›

Законот за ЈПП (донесен од страна на Министерството за финансии) не е доволно
јасно дефиниран, а општините немаат капацитет, ниту пак доверба (кредибилитет) да
ги дефинираат деталите од договорот на своја рака. Тековните договори за ЈПП или
имаат нејаснотии (двосмислености) или не успеваат да ги дефинираат сите аспекти од
трансакцијата.

Недостатокот на детални упатства и обрасци за транскации со ЈПП, кои се одобрени од
владата и кои се занимаваат со сите можности (на пример, гаранција на заштедите,
промените на цената на електрична енергија, промена на девизниот курс, вандализам,
кражба, итн) се смета како потенцијален ризик за Општината.
Поради погоре наведеното, на oпштините во Република Северна Македонија им е понуден
нов модел на ЈПП и тоа ЕСКО модел на ЈПП за улично осветлување, мали дистрибутивни
системи за греење и за водоснабдување. При тоа е добро да се напомене дека формирањето
на ЕСКО моделот е предвиден и од новиот Закон за енергетска ефикасност како успешен
модел на финансирање во многу земји.

Поврзување на соодветната листа на приоритетни проекти со
финансирачките можности на Општината
Во овој дел, Општината ја поврзува листата на приоритетни проекти со соодветните извори
на финансирање кои се на располагање.
Целта е Општината да види кои се проектите кои планираат да ги финансираат и со кој извор
на финансирање, така што подоцна во Акциониот план, се планираат соодветни активности
за да се исполни ова.
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Табела 29: Извори на финансирање и буџети
Листа на приоритетни проекти
Име на проектот

Период
на
исплата

Износ на
инвестиција
МКД
милион

ВКУПНИ СРЕДСТВА НА РАСПОЛАГАЊЕ:
Комплетна програма за
обновување на уличното
осветлување

6.7

Вкупната инвестиција на проектот:

Останати можности на
финансирање

Извори на финансирање

20.34

Расположливо
основно
финансирање
МКД милион

Програми
за
грантови
МКД
милион

Заеми
МКД
милион

ЈПП/ЕСКО
МКД
милион

Основно
финансирање

Програми
за
грантови

-

16.4

-

-

-

-

-

20.34

-

-

Заеми

-

20.34

Коментари за финансискиот план (доколку ги има):

Препорачаниот приоритетен проект во ПЕЕ не може да се финансира со основни средства. И покрај фактот дека Општина може долгорочно
да се задолжи, во моментов се анализираат нови начини за финансирање на избраниот проект. Имено, Општината има потпишано писмо за
намери за учество во проектот на ЕБОР за техничка помош при спроведување на постапки за доделување на Договори за енергетски услуги
за реконструкција на јавно осветлување по ЕСКО модел. Во тек е фазата на припрема на Физибилити студија за оправданост за
доделување на договор за воспоставување на ЈПП, како и е донесена Одлука на Совет на Општина со која се дава согласност за
спроведување на постапка за склучување на Договор за ЈПП по ЕСКО модел. Со тоа, Приватниот партнер целосно ја превзема целокупната
инвестиција на проектот како и одржување на опремата. Јавниот партнер ја отплаќа инвестицијата исклучиво преку заштедата на енергија,
притоа не оптоварувајќи го основниот буџет и не предизвикувајќи јавен долг.
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ВРЕМЕНСКА РАМКА ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА
ПРОЕКТИТЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И
ОДГОВОРНИТЕ СТРАНИ
Општинскиот тим за ЕЕ е формиран и му е доделен мандат од 3 години за развој,
имплементација и следење на Програмата за енергетска ефикасност. Тимот за ЕЕ во
Општина Валандово се состои од менаџерот за ЕЕ, Глигоријe Џилвиџиев и Катерина
Николов, соработник во одделение за локален економски развој. Главната одговорност на
тимот за енергетска ефикасност е да ја надгледува имплементацијата на Програмата за
енергетска ефикасност и да поднесува извештај директно на градоначалникот. Тимот за ЕЕ
ќе ги извршува следниве задачи:
›

Учествува во собирање на податоците за општинската потрошувачка на енергија;
работи и управува со базата на податоци за потрошувачката на енергија на
Општината.

›

Развивање и управување со програмата за мониторинг на општинската енергија.

›

Учество во подготвување на општински енергетски буџет.

›

Идентификување на пристапи кон обезбедување на изворите на финансирање.

›

Подготовка на тендери во соработка со вработените одговорни за тендерски
процедури, преговарање и управување со надворешни консултанти ангажирани за
спроведување на енергетски ревизии, развивање деловни планови, и управување со
проекти.

За да се обезбеди ефикасен мониторинг на планираните активности на секој проект, може
да се користи едноставен Excel-базирана Gantt табела.
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Табела 30: Спроведување на проекти за Енергетска ефикасност вклучени во тригодишната ПЕЕ

Број

1

Проекти за
Енергетска
ефикасност
Комплетна
програма за
обновување
на уличното
осветлување

Опис

Извор на
Период на
Одговорно
финансирање имплементација
лице

Пристап на
имплементирање
(јавни набавки,
рокови, активности,
соработка и слично)

›
Интегрирана програма за проценка на јавното
осветлување

Општински
буџет

2020

ЕЕ
Менаџер

Општински тим

›

Општински
буџет

2020

ЕЕ
Менаџер

Општински тим

›
Модернизација на уличното осветлување:
Постојните 1,520 натриумови со висок притисок (HPS)
светилки, 70 W секоја, со 1,520 нови ЛЕД (LED) светилки
од 25 W секоја;

„ESCO“
модел на ЈПП

2020

ЕЕ
Менаџер

Јавна набавка

›
Модернизација на уличното осветлување:
Постоечките 50 натриумови со висок притисок (HPS)
светилки, 150 W секоја, со 50 нови ЛЕД (LED) светилки,
70 W секоја;

„ESCO“
модел на ЈПП

2020

ЕЕ
Менаџер

Јавна набавка

Водич за набавка за нови улични светилки

70

Програма за енергетска ефикасност
Општина Валандово

Партнерите кои ќе бидат директно или индиректно вклучени во спроведувањето на
Програмата за енергетска ефикасност се:
> Финансиски институции;
> Меѓународни донатори / програми;
> Консултанти;
> Изведувачи;
> Добавувачи;
>ESCO.
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СЛЕДЕЊЕ И МОНИТОРИНГ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА
НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Редовен мониторинг на Програмата за енергетска ефикасност,
напредок во работата и оценувањето на нивното влијание
Редовниот мониторинг е клучен елемент на процесот на Програмата за енергетска
ефикасност. Мониторингот и евалуацијата (М&Е) може да опфатат различни фази и аспекти
од процесот на Програмата за енергетска ефикасност. Тоа обично започнува од самиот
почеток и продолжува во текот на имплементацијата на програмата. Строго се препорачува
мониторингот и евалуацијата (М & Е) да продолжи и после временската рамка за
Програмата за енергетска ефикасност, со цел како би можело ПЕЕ да создаде долгорочни
влијанија врз локалната економија, енергетскиот сектор, животната средина и човековото
однесување.
Имплементацијата на општинската ПЕЕ ќе биде внимателно следена и оценувана на
годишно ниво од страна на општинскиот тим за енергетска ефикасност во Валандово.
Евалуацијата ќе се прави во ноември и во декември и ќе ја покрива тековната година.
Мониторинг и оценување ќе се прави врз основа на претходно дефинираните индикатори
одобрени од страна на општинската администрација. Кога инсталацијата ќе биде завршена,
секој поединечен проект ќе е нарачан и целокупниот период на реализација на Програмата
за енергетска ефикасност ќе почне да истекува, на направените промени може да се даде
квантифициран израз. Најлесен начин да се направи ова е со правење споредби со
користење на податоци за:
›

Состојбата на сајтовите / системите кои биле под влијание, како и влијанијата врз
Општината како целина, пред и по имплементација на програмата.

›

Вкупниот износ на заштеда на енергија постигнат во текот на целиот период на
имплементација на програмата и прогнозираната заштеда на енергија за одреден
период, со користење на податоците од вистински мерења и предвидувања базирани
на реалните резултати од имплементираните мерки.

За правилно да се доделат обврските, следниве индикатори за успешност можат да се
идентификуваат и да се искористат:
›

Остварување на наведените прелиминарни квалитативни програмските цели.

›

Остварување на наведените прелиминарни квантитативни програмските цели.

›

Создавање на услови за реплицирање на успешни пракси во истата и во други
општини.

›

Влијанието на имплементацијата на програмата врз планирањето и развојот на
Општината во други области.

›

Ефективноста на програмата за управување
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Периодични извештаи за резултатите до политичките
власти
Известувањето за резултатите може да се направи кон внатрешни или пак кон надворешни
авторитети.
Внатрешно известување ќе се извршува така што резултатите од мониторингот на
Програмата за енергетска ефикасност ќе бидат сумирани од страна на тимот за енергетска
ефикасност во писмена форма и ќе се пријават на градоначалникот и Советот на Општина
Валандово. Периодите за известување зависат од политиката на градската власт за носење
одлуки. Како добар начин за да се вклучат Советот на Општината и другите засегнати
страни во имплементацијата на програмата, може да се закажат редовни состаноци за
размена на информации во декември. Во прилог на известувањето, ќе биде исклучително
корисно доколку лидерот на тимот за ЕЕ објавува информации за достигнувањата на
Програмата за енергетска ефикасност на општинската веб страна како и во локалните
медиуми и да дискутира за овие информации на специјални настани за ЕЕ.
Согласно член 132, параграф 5 од Законот за енергетика (Службен весник на Република
Македонија бр.16/2011) кој е сеуште во важност за работите од областа на енергетската
ефикасност се до влегувањето во сила на законот со кој ќе се уредат работите од областа
на енергетската ефикасност, општините треба да направат надворешно известување за
имплементацијата на Програмата за енергетска ефикасност со доставување на информации
до Агенцијата за енергетика во врска со имплементацијата на Програмата за енергетска
ефикасност од претходната година за евалуација, мониторинг и верификација.
Информациите треба да се достават до крајот на февруари секоја година.

Табела 31: Информации за имплементацијата на програмата

Улично осветлување

Проект
за ЕЕ

Евалуација на имплементираниот проект

Статус на
Проектот во
Програмата за
енергетска
ефикасност

Интегрирана
програма за
проценка на
јавното
осветлување

<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. /
Проектот се спроведува со задоцнување. /
Проектот се реализира делумно. / Проектот не
се спроведува.>

<Постигната /
Имплементација
та продолжува /
одложена>

Водич за
набавка за нови
улични светилки

<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. /
Проектот се спроведува со задоцнување. /
Проектот се реализира делумно. / Проектот не
се спроведува.>

<Постигната /
Имплементација
та продолжува /
одложена>

Модернизација
на уличното
осветлување

<Проектот се спроведува во согласност со ПЕЕ. /
Проектот се спроведува со задоцнување. /
Проектот се реализира делумно. / Проектот не
се спроведува.>

<Постигната /
Имплементација
та продолжува /
одложена>

Детален опис
на проектот
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Периодични надградби на ПЕЕ врз основа на добиени
опсервации и резултати
Како дел од процесот на континуирано следење, имплементираните проекти можат да се
оценат преку нивното влијание врз потрошувачката на енергија и намалување на емисиите
на CO2. Врз основа на резултатите и набљудуваните проблеми, доколку воопшто има некој,
може да се превземат дополнителни корективни и превентивни мерки и активности.
Резултатите од мониторинг и евалуација (М&Е) може да доведат до промена и надградба на
Програмата за енергетска ефикасност. Ажурираната Програмата за енергетска ефикасност
ќе послужи како основа за развој на Акциониот план за наредната година.

74

Програма за енергетска ефикасност
Општина Валандово

APPENDIX I
НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Како договорна страна (ДС) на Договорот за Енергетска заедница, од 1ви Јули 2006 година,
Македонија има обврска да го спроведе применливото енергетско законодавство.
Паралелно со усвојувањето на подзаконски акти, спроведувањето на законодавството
предизвикува различни обврски за известување. Спроведувањето на законодавството за
обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност се заснова на сеопфатни,
повеќегодишни акциони планови. Како прв чекор, страните подготвуваат и усвојуваат
акциони планови во кои се поставени чекорите за постигнување на целите на преговарање.
Националните акциони планови за енергетска ефикасност (НЕЕАП) обезбедуваат рамка за
развој на национална стратегија за тоа како најдобро да се зголеми нивото на енергетска
ефикасност. Овие акциони планови, кои е потребно да се доставуваат до Секретаријатот на
енергетската заедница на секои две години, исто така обезбедуваат платформа за страните
да ја оценат заштедата на енергија како резултат на спроведувањето на овие стратегии.
Додека првиот НЕЕАП го опфати периодот 2010–2012, вториот НЕЕАП ја поставија целта на
дејствување за 2013-2015 година согласно Директивата за енергетски услуги 2006/32 / ЕЗ.
Третиот НЕЕАП Република Македонија го презентираше во октомври 2016та година
покривајќи го периодт 2016-2018.
Директивата за енергетски услуги 2006/32 / ЕЗ беше укината со Директивата за енергетска
ефикасност 2012/27 / ЕУ. Вклучена во законодавството на ЕУ во октомври 2015 година,
Директивата за енергетска ефикасност им наложува на Страните да известуваат и да
проектираат сет на мерки што придонесуваат за националната цел за заштеда на финална
енергија. Согласно оваа Директива, на ниво на Енергетската заедница поставена е цел за
енергетска ефикасност од 20% намалување во финална и примарна енергија. За
постигнување на оваа цел, ДС треба да постават свои индикативни национални цели за
енергетска ефикасност и да го трасираат патот за нивно постигнување преку нивните
акциони планови за енергетска ефикасност. Оваа директива, за Македонија е облигаторна
од Октомври 2017 година и истата поставува цели и обврски кои државата е потребно да ги
исполни.
Во 2018та година, Енергетската заедница објави студија во која детално се моделирани ЕЕ
целите за 2030та година за секоја од ДС во Енергетската заедница, а согласно применетиот
модел PRIMES изграден за земјите членки на Европската унија. Согласно овој модел, секоја
од ДС има за ЕЕ цел намалување на 30% од потрошувачката на енергија на национално
ниво, а во споредба со референтната потрошувачка на енергија земена за 2009 година
(земјите од ЕУ како референтна година е предвидена 2005 година). Од последната студија,
изработена од страна на Енергетската Зедница и објавена во јуни 2019 година, табеларно
се прикажани ЕЕ целите во поглед на финална енергија за Република Северна Македонија
даени во сликата подолу. Во таа табела, вкупните заштеди на енергија се 31.3% до 2030
година или во вредност тоа изнесува 927 ктое.
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Слика 29: ЕЕ цели во финална енергија за Република Северна Македонија за различни
анализирани сценарија37

Стратегијата за подобрување на енергетската ефикасност до 2020 година ја поставува
целта на забрзано усвојување на практики за ЕЕ во земјата. До 2020та година, целокупната
заштеда на енергија се очекува да достигне 14,5%, што е во близина на таргетираната цел
на Европска Унија од 20%. Повеќето од овие заштеди се очекува да дојдат од градовите, со
пониска употреба на електрична енергија и топлина во зградите, поефикасни јавни
претпријатија, и поодржлив транспортен сектор.
При спроведување на фазата на планирање и изработка на Програмата за енергетска
ефикасност, Општината треба да биде запознаена со националните цели за енергетска
ефикасност, покрај тоа, таа треба да ги извршува целите на локално ниво.

37

Изворно, табелата е дел од „Студијата за вкупните 2030 цели“, публикувана на 12 Јуни 2019 за Секретаријатот
на енергетската заедница
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APPENDIX II
НИВОА НА КОНТРОЛА НА ВЛАСТА
Национални учесници
›

Градската власт не поседува контрола, сите одлуки се носат на национално ниво.

Локални учесници
›

Градската власт е една од повеќето учесници при донесувањето на одлуки на
локално ниво.

Локален одбор
›

Градската власт формално ја претставува Одбор кој ги носи сите одлуки на локално
ниво.

Повеќе агенции
›

Градската власт е една од повечето агенции кои имаат формална улога при
донесувањето на одлуки.

Креатор на политики
›

Градската власт директно поставува политики во одреден сектор.

Регулатор / извршител
›

Градската власт директно поставува политики во одреден сектор и истите ги
поддржува.

Буџетско општинско управување
› Градската власт има директна контрола врз трошењето на буџетот во одреден
сектор.
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